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Terres de l’Ebre. Pelegrí dóna suport a
l’increment de captures sostenibles de tonyina
vermella.                      

P4

Esports. Marc Alcoba revalida el seu titol de
Campió de la Copa Honda CBR 250 R, l’última
prova celebrada al circuit de Calafat.       

P11

Actualitat. L’Alcalde d’Horta diu que ell
no ha prohibit res i menys que hagi faltat
al respecte als veïns del municipi.
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Xavier Pallarés: “és un orgull com s’han implicat els ajuntaments ebrencs. Tots excepte el d’Horta”

La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova arriba a la seva 183a edició. El certamen,
que se celebra des d’avui i fins diumenge, compta amb una superfície total d’exposició de 10.000
metres quadrats i manté el mateix nombre d’expositors 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, fou l’encarre-
gat d’inaugurar la Fira, ahir (imatge de la foto).                                    P9

Ahir dijous es va inaugurar la Fira de Móra la Nova

La Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre ha centralitzat la recollida de la documentació,
en què cadascun dels ajuntaments es comprometen a posar a disposició de la Generalitat de Catalunya
els equipaments municipals, per tal que el dia 9 de novembre els ebrencs puguin votar en el procés de
participació ciutadana. Així es va fer oficial ahir dijous. Tot, per tant, està en marxa. A excepció de
l’ajuntament d’Horta, la resta s’han implicat. L’ANC, que juntament amb Òmnium, continua l’activitat,
dóna suport al procés de participació, condicionat a que en pocs mesos es puguin convocar elec-
cions plebiscitàries. Els resultats del 9N són claus en aquest sentit. P3-4-5

9-N : Compte enrera
La prova va començar ahir a Barcelona, i després del seu pas per la

Terra Alta i la Ribera, acabarà diumenge a Salou

La pugna entre Sebastien Ogier i Jari Matti Latvala pel títol de pilots és el
màxim al·licient del RallIRACC Catalunya, la prova catalana del Mundial.
Des d’aquest matí, 8,33 h Gandesa en gaudeix i demà, a partir de  les
9 h, es podrà vibrar a la localitat de Tivissa.  La Terra Alta i la Ribera,
com el cap de setmana de Motorland a Alcanyís, tornaran a tenir una
gran repercussió mediàtica i  turística                                                 P20

Gandesa gaudeix avui del

RalliRACC Catalunya
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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 

Comunicat de CiU Alcanar

Opinió

l delegat del Govern a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, va presentar el dispositiu
per al procés de participació ciutadana del
9N i va destacar estar satisfet de que tots
els ajuntaments ebrencs, menys el d'Horta
de Sant Joan, estan implicats per a poder
realitzar-lo el proper 9 de novembre. 
L’ ANC per la seva part dóna suport al pro-
cés participatiu però espera que es puguin
realitzar finalment eleccions plebiscitàries.
Juntament amb Òmnium, continuen les acti-
vitats i el proper serà un altre cap de set-

mana intens. 
Però també hi ha notícies esperançadores,
i no sols la recuperació d'Ebola de Maria
Teresa que també. Per exemple Sant
Carles de la Ràpita ha participat la darrera
setmana en diferents esdeveniments guan-
yant terreny turísticament, i moltes pobla-
cions d'arreu de les Terres de L'Ebre estan
realitzant fires entre les quals destaquem
l'agrícola de Móra La Nova, la del Moble de
la Sénia o per als amants del bon menjar
les VI Jornades de Cuina del Rovelló.

Editorial
Avancem

Segons declaracions fetes a Més Ebre,
pel Senyor Albert Gómez, en resposta a
la nota de premsa de la nostra Secció
Sindical del passat 15 d’octubre, volem
puntualitzar el següent:
Entre d’altres coses afirma que els llits
tancats , perdó segons el gestionats,
son mes al estiu i menys a l’ hivern,
però no dona cap raó, fora de la econo-
micista, encobrint-la sota la eficiència
dels recursos, alhora d’explicar que els
pacients romanguin a urgències, mentre
hi han llits tancats, tanmateix és molt
greu que reconegui públicament, la dis-
minució d’intervencions quirúrgiques a la
època estival, quan les llistes d’espera
per intervencions quirúrgiques és tant
esgarrifosa, que permet al Catsalut deri-
var pacients que sobrepassen els temps
d’espera a Hospital de gestió privada.
Després menciona el document
Intervencions Urgències 2008 i  al 2010
un grup de treball  amb la col·laboració
de la CAMFIC i la Societat Catalana
d’Urgències, va desenvolupar el Model
d’atenció a les urgències, però el que no
especifica, són els serveis ordinaris
d’urgències ambulatòries que es van tan-
car,  a la tardor del 2011, quan manava
el que els anomenàvem  “govern dels
millors”, no se com seran els pitjors, i
exercint com a Gerent Territorial de
Tarragona i Terres de l’Ebre, per l’
Institut Català de la Salut, Julio Garcia
Prieto i que si no recordem  malament el
Sr. Gómez ja estava al seu càrrec des de
24 de gener de 2011.
Pel que fa al traspàs d’activitat de la clí-
nica Terres de l'Ebre, discrepem amb ell
diu que va ser decisió del tripartit, voldrí-
em  recordar-li  que el passar pacients
de la  Sanitat Pública a la Sanitat Privada
i la mal anomenada concertada,  va

començar als principis de la dècada dels
anys 80,quan no governava  el tripartit,
però el que si hem de dir, es que tant la
dreta  catalana(que llavors governava ),
com la dreta  espanyolista,  com la pseu-
doesquerra,  es van posar d'acord en el
model sanitari català  que ens ha portat
a escàndols de corrupció com Sagessa,
Santa Tecla i  d’altres.
També volem remarcar,  que per les
mateixes dates i mentre governava CIU i
amb la complicitat dels partits del tripar-
tit, es van repartir l’atenció Sanitaria a la
província de Tarragona,  donant la gestió
de Tarragona cap a Barcelona,  a mes de
Vila-seca,  a la Xarxa Sanitària de Santa
Tecla i de Reus cap a l'Aragó i de Vila-
seca cap a Castelló a Sagessa, per
començar a desmantellament de l’ ICS. I
que l'hospital de Mora d’Ebre es va cons-
truir en diners públics i se li va regalar a
Sagessa(durant el govern de CIU), que la
Clínica Terres de l'Ebre la va comprar
l'Ajuntament de Tortosa  el 1 de gener
del 2013 i se li va donar la gestió a
Sagessa per mitjà de GESAT, sembla
que una empresa imputada com
Sagessa, és un exemple de gestió per
l’Ajuntament de Tortosa, en el que
creiem que no governa el tripartit.
Donades les limitacions, per poder res-
pondre a les seva desafortunada respos-
ta, el convidem  a participar en un debat
públic, on puguem reafirmar-nos en  les
declaracions que vam fer en el nostre
anterior comunicat.

Secció Sindical de l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa

Sobre les declaracions del
Sr. Albert Gómez fetes a Més Ebre

Opinió

La Representació Territorial
de l’Esport a les Terres de
l’Ebre i el Consorci per al
Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià – BEMO
(Leader) van organitzar per
ahir dijous, 23 d’octubre, la
jornada formativa Esport,
Turisme i Territori amb el
lema central “El turisme
esportiu com a generador
d’equilibri territorial i activitat
econòmica”.
Aquesta Jornada fou inaugu-
rada a les 9.30h a la seu del
Campus Universitari de les
Terres de l’Ebre pel director
del Campus, Azael Fabregat,
l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i el president del
Consorci BEMO; i va anar
adreçada a clubs i entitats

esportives, consells comar-
cals, empreses d’àmbit
esportiu i turístic, alumnat uni-
versitari i de cicles formatius
en l’àmbit de lleure, esport i
màrqueting. 
La celebració d’aquesta
Jornada és una de les actua-
cions del Projecte Esportour,
projecte de Cooperació
Catalana - Leader, coordinat
pel Consorci BEMO i recolzat
pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) inclòs en el
Programa de
Desenvolupament Rural de
Catalunya. En el projecte par-
ticipen 7 Grups d’Acció Local
– Leader.

El passat dia 16 d'octubre la
policia judicial novament va
fer acte de presència a
l'Ajuntament d'Alcanar per tal
de requerir documentació.
Cal recordar que la primera
vegada va ser el dia 20 de
novembre del 2013.
Ens reiterem plenament en el
comunicat que vam emetre el
dia 24 de novembre de 2013.
Novament per part del partit
del govern municipal es
segueix apuntant al nostre
grup polític, com a responsa-
ble de la denúncia que desen-
cadena la intervenció judicial.
Ens reiterem en allò que ja
vam dir aleshores: el nostre
grup polític ni ha denunciat
ningú, ni ha animat a ningú a
ficar cap denúncia. Qui la va
ficar ho va fer lliurement, com
ho podria fer qualsevol ciuta-
dà. Cal recordar que, indepen-
dentment de la seva afiliació
política, qualsevol ciutada ̀ té
dret a presentar-se davant de
la instaǹcia judicial, si consi-
dera que està davant de fets

que puguin ser delictius o
punibles. Aquest és un dret
essencial de qualsevol estat
democràtic, que s'ha de
poder exercir sense pres-
sions.
Creiem fermament que judi-
cialitzar la vida política no afa-
voreix ni els esforços de ges-
tió ni la convivència, ni abans
ni ara.
La informació que es dóna
des del govern municipal pot
arribar a confondre la ciutada-
nia, dificultant el ple coneixe-
ment de la realitat de la situa-
ció.
Considerem que les afirma-
cions que fan alguns regidors
del govern municipal només
fan que desviar l'atenció de la
situació i incitar a la crispació.
Per tot això, el nostre grup
polític confia en que l'actuació
judicial sigui rap̀ida i clara, pel
bé de la justícia, de
l’Ajuntament i del conjunt de
ciutadans i ciutadanes del
poble.

El turisme esportiu com a generador
d’activitat econòmica

Actualitat

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat



DIVENDRES 24
D’OCTUBRE 
DE 2014

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

3

55.000
L E C T O R S

«»

En aquest sentit, el delegat
del Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, es
mostra molt satisfet de l’ex-
cel·lent col·laboració de tots
els ajuntaments de les
Terres de l’Ebre “que s’han
involucrat activament en el
procés participatiu del pro-
per 9N i han posat a disposi-
ció espais municipals per-

què els seus ciutadans
puguin exercir el seu dret a
vot, a excepció d’Horta de
St. Joan, en què els seus
veïns també hauran de tras-
lladar-se fins a l’institut de
Gandesa”. 
Així, ha avançat que diverses
entitats i particulars s’estan
organitzant per poder facili-
tar el seu desplaçament
amb un servei de bus espe-
cial per als hortalans que vul-
guin votar en el procés parti-
cipatiu i democràtic. De
moment, les Terres de l’Ebre
compten amb més de 50
locals i uns 150 punts de
participació, “si bé aquest
és un procés gran i com-
plex, que no s’havia fet mai
al nostre país i que anem
seguint dia a dia en el seu
desplegament”,  ha explicat
el delegat del Govern. 

Punts de participació
En concret, els punts de par-
ticipació o meses que es dis-

tribuiran arreu del país
comptaran:

•Un president i dos inter-
ventors voluntaris, els
quals seran els encarregats
de registrar els partici-
pants, que hauran d’exercir
el dret a vot amb el DNI i la
signatura.
•Voluntaris suplents, per
cobrir les possibles baixes
de darrera hora dels presi-
dents o interventors.
•Un gestor de mesa, per
suplir a qualsevol de les
tres persones en moments
puntuals.
•Un coordinador de procés,
per facilitar l’accés dels
participants.
•Un coordinador local, que
s’encarregarà obrir i tancar
els locals i responsabilitzar-
se del material.
Tot el material que es neces-
sitarà per als punts de parti-
cipació serà distribuït des de
la Delegació Territorial del
Govern a les Terres de l’Ebre

que, a més a més, del 10 de
novembre fins el 25 de
novembre, durant els dies
hàbils, es convertirà en un
nou punt de participació per
a totes aquelles persones
que no podran votar el 9N.

«És un orgull que tots els ajuntaments s’involucren
activament en el procés participatiu del 9N»

La Delegació Territorial
del Govern a les Terres de
l’Ebre ha centralitzat la
recollida de la documen-
tació, en què cadascun
dels ajuntaments es com-
prometen a posar a dis-
posició de la Generalitat
de Catalunya els equipa-
ments municipals, per tal
que el dia 9 de novembre
els ebrencs puguin votar
en el procés de participa-
ció ciutadana.

“Excepte el d’Horta de Sant Joan”

Tot plegat, un procés gran i complex, que no s’havia fet mai i que “anem seguint dia a dia en el seu desplegament”

XAVIER PALLARÈS:

MV

ACTUALITAT

Inauguració de la Fleca Tradicionarius,
“basada en productes de tota la vida”La Ràpita està de moda

Al Saló Nàutic Internacional de
Barcelona que va tancar diu-
menge passat la seva 53 edi-
ció, va rebre més de 54.000
visitants i ha reflectit símpto-
mes de recuperació del sec-
tor, la Ràpita va ser present a
través de l’Associació
Catalana d’Estacions
Nàutiques. També, com és
habitual, Sant Carles Marina hi
va participar en l’estand dels
Ports Esportius de Catalunya.
D’altra banda, en el marc del II
Congrés Espanyol de Turisme
Nàutic Sant Carles de la
Ràpita va presentar les claus
de la innovació en la gestió del
turisme nàutic el passat diven-
dres dia 17 d’octubre. La
Ràpita va ser un dels destins
escollits per la taula rodona de
la tarda. Amb el títol, Innovació
en la gestió de destins espe-
cialitzats en turisme nàutic,

Sant Carles de la
Ràpita, a través del
model de cooperació
de l’Oficina de
Turisme i la seva
Estació Nàutica, va
compartir el debat
amb destinacions de
rellevància com Las
Palmas de Gran
Canaria i Mar Menor
(Múrcia).
Gastronomia
En l'àmbit gastronò-
mic la Regidoria de
Turisme de Sant Carles de la
Ràpita i el Col·lectiu de Cuina
la Ràpita Delta de l'Ebre van
ser presents també a la V edi-
ció de la Fira de Mercat de
Mercats, on van participar
sobre 265.000 visitants i es
van fer 65000 estigui a l'abast
de tothom amb preus popu-
lars i en petit format. Per últim

cal destacar que Sant Carles
de la Ràpita ha estat un dels
municipis escollits per
l’Agència Catalana de Turisme
i el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona per a
les visites de familiarització
amb operadors turístics. “. 

La cinquena generació de
panaders de la Fleca 2000,
emprenen un nou projecte
dins del sector comercial i
dimecres a la tarda van pre-
sentar la Fleca
Tradicionarius, a la cantona-
da entre l’Avinguda
Catalunya i l’Avinguda Rovira
i Virgili, a Tarragona.
Segons expliquen els seus
propietaris, Miquel Arrufat i
Joan Antó, en aquest nou
projecte volen donar una
nova visió de les fleques de
tota la vida oferint la venda
d’oli, cervesa artesanal, té i
cafè a granel. L’objectiu és
introduir aquest productes
amb marca propia i de proxi-
mitat. Però “el producte
estrella, com no podia ser de
cap altra manera, és el pa
artesanal, de tota la vida”. 
La inauguració de
Tradicionarius, celebrada
dimecres, va comptar amb

una gran afluència d’un
públic que va aprofitar per
ser els primers en degustar
el seu cafè i el assortiment
de pastes i entrepans dels
que disposen. A més tots els
assistents van recollir una
barra de pa gentilesa de la
fleca, de les quals se’n van
arribar a repartir més de
1.000 unitats de Barra
Tradicionarius.

L’acte d’inaguració va estar
amenitzat per la banda de
jazz Stromboli i va comptar
amb la presència de l’alcade
de l’Ajuntament de
Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, i de la Regidora
de Comerç i del Regidor de
Relacions Ciutadanes. 
Tradicionarius és una nova
aposta de l’empresari rapi-
tenc Joan Antó. 

Es va promocionar a Barcelona tant al Saló Nàutic com al Mercat de Mercats A Tarragona, una nova aposta de l’empresari rapitenc, Joan Antó

“Els ciutadans ebrencs podran exercir el

dret a decidir en els més de 50 locals, amb

uns 150 punts de participació”
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Benestar obrirà en breu dues Cases
d’Infants, a Tortosa i a Gandesa

El conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Josep Maria Pelegrí,
acompanyat del director
general de Pesca i Afers
Marítims, Jordi Ciuraneta,
del director dels Serveis
Territorials del
Departament a les Terres
de l’Ebre, Pere Vidal, i del
delegat del Govern de la
Generalitat de Catalunya a
les Terres de l’Ebre,
Francesc Xavier Pallarès,
va presidir ahir, a l’Ametlla
de Mar, la inauguració de
la VII Jornada Científica:
La tonyina roja del
Mediterrani a l’Ametlla de
Mar: investigació per a la
sostenibilitat.

Al migdia, Pelegrí també
va assistir a la cloenda de
la jornada, que va presidir
la ministra d’Agricultura,
Alimentació i Medi
Ambient, Isabel García
Tejerina.
La VII jornada científica,
organitzada pel grup
Balfegó, té lloc a les por-
tes de la 19ª Assemblea
de la Comissió
Internacional per a la con-
servació de la tonyina
atlàntica (ICCAT), que
tindrà lloc a Gènova el pro-
per mes de novembre.
En aquest sentit, el conse-
ller va explicar que l’any
2008, quan van començar
a celebrar-se aquestes jor-
nades, “ens trobàvem a l’i-
nici d’un Pla de recupera-
ció de la tonyina vermella
que s’havia adoptat a
Duvrovnik el 2006 i havia

entrat en vigor la campan-
ya 2007. Ens envoltaven
les incerteses sobre l’es-
tat real d’aquesta espècie
i es buscava una sortida
econòmicament viable per
a les empreses que es

guanyaven la vida amb
aquesta activitat”. “Ara
bé, fa dos anys que s’ob-
serva un canvi de tendèn-
cia en la situació dels
estocs. Els pescadors ho
han constatat durant la

seva feina, i els científics
comencen a deixar entre-
veure una millora substan-
cial tot i que mantinguin el
seu criteri precautori”, va
afirmar el conseller.

L’ANC continua el full de ruta
i les activitats previstes per
informar i mobilitzar el país.
A les nostres Terres, aquest
cap de setmana continuarà la
gigaenquesta, que ja s’ha fet
en diverses poblacions i que
es seguirà desenvolupant per
d’altres, considerant que s’ha
ampliat el nombre de locali-
tats a les que s’ha d’arribar.
A més, demà dissabte tin-
dran lloc els concerts la
Música pel SÍ SÍ, en suport a
la campanya Ara és l’Hora. A
Alcanar, a l’Ametlla, a
Amposta, a Corbera, al
Perelló, a Jesús i a la Sénia hi
haurà concerts amb l’organit-

zació d’Òmnium i ACN i amb
la col.laboració de la
Federació de Bandes de
Catalunya. A Amposta, a
l’Auditori, a les 17, l’acte
estarà presentat per Emigdi
Subirats, Vicepresident d’Òm-
nium Cultural a les TE. A les
17.14 h. s’interpretarà el
‘Cant de la Senyera’ de mane-
ra simultania amb les altres
bandes adherides a la cam-
panya. Sobre 17.45 es
donarà per acabat el con-
cert, un cop interpretades
diverses peces musicals,
amb la interpretació de l’him-
ne Nacional de  Catalunya
‘Els Segadors’.

Així mateix, dins de les activi-
tats, Taca de Groc també
continua. 
D’altra banda, dir que l’ANC,
manté el missatge emès diu-
menge per la presidenta
Carme Forcadel. Un missat-
ge al que s’arriba amb el con-
senes de totes les territo-
rials: unitat i suport però con-
dicionat a que hi hagin elec-
cions plebiscitàries en un ter-
mini de tres mesos. 
Mas i Junquera han aproxi-
mat posicions altre cop, però
tot depèn dels resultats del
9-N per això s’insta a la mobi-
lització i a la participació
social.  

L’Ajuntament de l’Ametlla
preveu la congelació d’im-
postos i taxes de cara el
2015. Des del Consistori,
l’alcalde Andreu Martí
subratlla que “crec que el
que s’ha de destacar no és
la congelació d’impostos
sinó les bonificacions, les
rebaixes amb les quals des
de l’Ajuntament volem aju-
dar als ciutadans que ho
necessitin per fer front als
impostos i taxes”. Martí
també ha remarcat que a
aquestes bonificacions es
podran acollir els empadro-
nats al municipi amb unes
condicions específiques i
que rebin la supervisió de
Serveis Socials així com de
la Comissió Permanent for-
mada per tots els repre-
sentants de l’Ajuntament.
Destacar que l’aprovació
inicial de la modificació
puntual d’ordenances fis-
cals per al 2015 va tenir
lloc al ple del passat dijous
9 d’octubre. En aquest
marc  un dels punts desta-
cats és que els grans pro-
ductors d’escombraries
pagaran pel que generen.
Una altra apreciació és que
l’única taxa que s’ha aug-
mentat ha estat la de la llar
d’infants amb l’inici de
curs, concretament un
10% però que no tindrà
cap més modificació anual. 

Més bonificacions
en impostos i
taxes pel 2015 a
l’Ametlla de Mar

Pelegrí dóna suport a l'increment de captures 
sostenibles de tonyina vermella

VII Jornada Científica, organitzada pel grup Balfegó: La tonyina roja del Mediterrani a l’Ametlla: investigació per a la sostenibilitat

Activitats de l’ANC per demà dissabte

ACTUALITAT

Música pel SÍ SÍ

Tortosa i Gandesa disposarà en breu d'una
nova eina per afrontar situacions de risc i/o
desemparament en infants i preadolescents: la
Casa d'Infants, una iniciativa del Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya que s'implanta a Tortosa amb l'objec-
tiu de treballar amb aquests xiquets i les seves
famílies. Aquesta casa i la que s'obrirà simultà-
niament a Gandesa, són les primeres de les
seves característiques a les comarques de
l'Ebre i de Tarragona. Les Cases d'Infants tin-
dran un equip de cinc educadors i dos treballa-
dors familiars. La de Tortosa s'ha instal·lat en
uns habitatges que l'Ajuntament ha ofert per a
aquest servei.

El Diari Oficial de la
Generalitat de
Catalunya (DOGC) ha
publicat l'aprovació
definitiva del Pla espe-
cial urbanístic sector 1
del conjunt històric-
artístic de Tortosa, que
ha promogut
l'Ajuntament. L'objecte

d'aquesta nova eina és
millorar la protecció
integral del patrimoni
arquitectònic, arque-
ològic i ambiental del
conjunt històric de
Tortosa. 
En la redacció de la pri-
mera fase d'aquest Pla
s'han hagut d'inventa-

riar tots els edificis
amb informació
exhaustiva que fins ara
no es disposava. La
conseqüència imme-
diata d'aquest nou ins-
trument de planificació
urbanística, segons ha
explicat l'alcalde, és
que la tramitació de

les llicències s'agilit-
zarà i els titulars tin-
dran més informació
per saber com poden
disposar de la seva
propietat. 
Ferran Bel ha afegit
que l'Ajuntament cons-
tituirà una Comissió de
Patrimoni Municipal

que estudiarà les
llicències d'obra de
propietats incloses
dins l'àmbit d'actuació
del Pla Especial.
L'alcalde s'ha mostrat
"molt satisfet per haver
finalitzat aquesta pri-
mera fase del Pla. Ara
treballem per continuar
ampliant-lo a altres
sectors del conjunt
històric de Tortosa".
Bel ha recordat també
que aquest Pla espe-
cial inclou la primera
carta de colors del
nucli antic.

El Pla Especial urbanístic del conjunt 
històric-artístic de Tortosa queda aprovat 

L’objecte és millorar la protecció integral del patrimoni del conjunt històric
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Dijous 16 d'octubre la
Guàrdia Civil va retenir a l'al-
calde del municipi, Alfons
Montserrat, juntament amb
el regidor d'Urbanisme,
Manel Martí i altres tres
empresaris locals dintre del
consistori mentre els
agents del cos van realitzar
un escorcoll intens (el
segon en menys d’un any) i
els van requisar mòbils i
ordinadors. 
L'endemà, divendres, 17
l’alcalde va convocar una
roda de premsa on van
mostrar la seva sensació
“d'absoluta indefensió” i
van qualificar l'actuació de
“totalment desproporciona-
da”. 
Per la seva part, el diputat
d’ERC, Lluís Salvadó, va dir:
“malauradament no ens
sorprèn, érem conscients
que en el context polític que
estem vivint aquestes
coses ens passarien.

Sentim indignació però no
sorpresa. Per altra banda
absoluta confiança en els
companys d'ERC d'aquí
d'Alcanar". Salvadó va afe-
gir “sorprèn el fet i la des-
proporció de dos fets que
van coincidir el dia d'ahir:
un, la ratificació per part del
congrés del govern espan-
yol del real decret llei que
aprovava pagar-li 1350
milions al senyor Florentino
Pérez, que ha causat 520
terratrèmols al nostre terri-
tori, i paral·lelament s'acu-
sa als paletes d'aquest
poble que prou estan patint
la crisi...”

Imputació
Una setmana després, ahir
dijous 23 d'octubre de
2014, l'Ajuntament va con-
vocar una nova roda de
premsa amb motiu dels
darrers esdeveniments,
amb la imputació de l’alcal-
de i el regidor d’Urbanisme.
En aquesta roda de premsa
l'alcalde, Alfons Montserrat

va començar confirmant
que: “tant el company,
Manel Martí, com jo hem
rebut una citació per anar a
declarar al Jutjat d'Amposta
en condició d'imputats”. 
Seguidament va explicar:
“No tenim auto d'imputació,
anem a declarar al jutjat en
condició d'imputats però no
tenim auto. L'auto, bàsica-
ment el que diu són 3
coses: que hi han uns fets
objectius, que són de natu-
ralesa penal i que són atri-
buïbles a la persona en
qüestió, això no obstant, no
ho tenim”. En tercer lloc va
comentar: “per les informa-
cions que en aquests
moments tenim, l'abast de
moment afectaria un total
de 10 persones; 7 que són
treballadors o ex treballa-
dors municipals i 3 que
serien càrrecs electes, el
company Manel i jo, i una
excompanya que va formar
part del nostre equip de
govern en l'anterior man-
dat”. 

I va afegir: “Pel que sabem
cada dia va pujant el nom-
bre d'imputats”. Per aca-
bar va dir que: “sembla
que s'està cridant a tota
aquella gent que en un
moment o un altre han for-
mat part de les taules de
contractació”. Al final de la
roda de premsa a la pre-
gunta respecte al fet que
ara es torni a moure tot
aquest tema després de
gairebé un any sense notí-

cies, Montserrat va respon-
dre: ”quan abans es
comenci abans acabarà”.
Ell i el seu company Manel
Martí estan citats a decla-
rar els propers 29 i 30
d'octubre. 
Respecte la citació va dir
“suposo que ens pregunta-
ran sobre aspectes d'al-
guns de la vintena d'expe-
dients que formaven part
del primer requeriment,
però no ho sabem”.

Imma Juan, Presidenta de
Convergència a les TE, ha
comunicat que “una vegada
assabentats que tots els
municipis debrencs on no hi
havia institut han posat els
seus locals municipals a dis-
posició del govern per a
poder dur a terme el procés
participatiu del 9N, només hi
ha hagut un que no ho ha
autoritzat, Horta de Sant

Joan”. Juan afegeix que “això
farà que tota la gent que vul-
gui participar en aquest pro-
cés s’haurà de desplaçar fins
a Gandesa. Des de
Convergència veiem que no
es respecta el dret democrà-
tic d’aquests veïns de poder
expressar-se lliurement i com
tothom en el seu propi muni-
cipi”. Per acabar, la
Presidenta informa que “hem

decidit que amb aportacions
voluntàries de militants i sim-
patitzants del nostre partit a
les Terres de l’Ebre finança-
rem el transport per a que
aquest dia tots els habitants
d’Horta que vulguin exercir el
seu dret ho puguin fer. Hi
haurà per tant dos busos pel
mati i dos per la tarda, amb
l’únic objectiu de desplaçar a
la gent per tal de fer valdre el

seu dret democràtic”.
Angel Ferràs, de CiU Horta,
comenta a Més Ebre que
“l’Alcalde no es va presentar
dissabte al Ple després de la
moció presentada, quan feia
deu dies que ho sabia. És
una falta de respecte, amb
unes actituds, a més, que no
són correctes. Pot no estar
d’acord amb el procés però
ha de respectar la voluntat
democràtica del poble
d’Horta. Al Ple es va votar a
favor de donar suport a la
consulta (4 vots de CiU i 1 de
la regidora socialista). Però,
tot i això, en no tenir la signa-
tura de l’Alcalde, s’haurà d’a-

nar a Gandesa, un fet que
crec que encoratjarà més
encara a la gent a partici-
par”. 

Imma Juan: «Els veïns d’Horta que vulguin
participar s’hauran de desplaçar a Gandesa el 9N»

La Cooperativa Agrícola
d'Ulldecona va signar un
préstec de 530.000
euros que, juntament amb
les aportacions dels
socis, permetrà tornar els
dipòsits de la secció de
crèdit i eliminar l'endeuta-
ment. El 75% dels
530.000 euros ha estat
avalat per la Generalitat i
el 25% restant es garan-
tirà a través de la pignora-
ció d'un dipòsit de
132.500 euros a l'entitat
financera. Aquest dipòsit
s'ha materialitzat amb
l'ampliació voluntària que
van realitzar els socis coo-
perativistes aquest estiu,
després de ser aprovada
per l'Assemblea.

La Cooperativa
d’Ulldecona

signa un prèstec

Els Ajuntaments
d'Alcanar, Sant Carles
de la Ràpita i Ulldecona
obriran un registre per-
què els ciutadants
puguen detallar els
danys materials i morals
que els va ocasionar l'e-
pisodi sísmic de fa un
any provocat pel Castor.
Amb aquesta documen-
tació, el síndic de
Greuges, Rafel Ribó,
reclamarà una compen-
sació per aquests afec-
tats. l ple del Consell
Comarcal del Montsià,
en sessió extraordinària
celebrada el passat 17
d’octubre, va aprovar
per unanimitat una
moció de rebuig a la
indemnització fixada en
1350 ME per a ESCAL
UGS.

Danys materials
i morals per
l’episodi sísmic

L’Alcalde i el regidor d’Urbanisme d’Alcanar 
hauran de declarar com a imputats

“Pel que sabem, cada dia va pujant el nombre d’imputats”

Ferràs: “l’Alcalde ha faltat al respecte a la gent d’Horta”

ACTUALITAT

L’Alcalde d’Horta (PP) ha
volgut alclarir que no ha
prohibit “res a ningú” i
que menys ha faltat al
respecte als veïns de la
localitat. Josep Antolí
deia que, d’entrada, quan
es va plantejar la moció
de donar suport a la con-
sulta, al mes de setem-
bre, les seues preocupa-
cions eren unes altres:

“jo vaig entrar a la políti-
ca i a l’Ajuntament per
treballar pel meu poble, i
pel benestar de la gent
d’Horta. Penso que
aquesta qüestió de la
consulta és un afer que
ha de resoldre la
Generalitat o qui li perto-
qui, però jo he de vigilar
pels interessos i pels pro-
blemes que afecten direc-

tament als veïns d’Horta,
a la localitat, i pels que jo
tingui competència per a
poder fer alguna cosa. I
no per altres qüestions”. 
El passat 18 d'octubre
“s’havia de fer el ple per
a la convocatòria de la
consulta i una vegada al
Ple, com no es podia
celebrar per la consulta,
ho van canviar per procès

participatiu. Llavors va
ser quan el regidor del
PSC va marxar. O sigui,
van fer el que van voler”.
L’Alcalde no va anar-hi i
tampoc els regidors del
seu partit. “No és cap
falta de respecte a ningú.
No vam anar perquè
se’ns va advertir des de
la secretaria de
l’Ajuntament que, una

vegada el Tribunal va pen-
dre la decisió i va comuni-
car-la oficialment, frenant
el procés, efectuar un Ple
com el que es volia fer
podia ser un delicte. Era
anticonstitucional. I jo al
seu dia vaig jurar la cons-
titució, així com altres
també ho van fer, tot i
que ara sembla que ho
han oblidat”. 

Finalment, sobre no dei-
xar locals o posar traves,
Antolí deia que “vaig par-
lar en Governació i sent
pel tema que era, vam
parlar per telèfon que es
podien utilitzar locals de
la Generalitat. Jo no he
prohibit res ni he impedit
que res es faci. Que
quedi clar. A més, es va
demanar poder recollir
signatures i no va haver-
hi cap problema, tenint
un lloc a la Fira del
Mostillo per a poder fer-
ho, setmanes enrera”.

José Antolí: «Jo no he prohibit res i menys he faltat el respecte a la gent d’Horta»
L’Alcalde d’Horta diu que no va anar al Ple perquè ‘amb la decisió del Tribunal, no era constitucional i podia ser un delicte”

«»
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El sistema d’Arnes va tractar
l’any passat una mitjana de
152 m3/dia d’aigües resi-
duals domèstiques o assimi-
lables. El sistema d’aigua-
molls construïts és un siste-
ma de depuració en el que
un seguit de llits de graves
es connecten, en sèrie en
paral·lel, duent a terme un
tractament biològic a les
aigües residuals que li arri-
ben. Aquests llits es troben
farcits de graves que són el
suport de creixement dels
macròfits (planta aquàtica).
L’efecte combinat de l’activi-

tat biològica als porus de llit
de graves i els rizomes amb
la capacitat depuradora dels
bacteris que s’hi desenvolu-
pen, és el responsable de la
capacitat de tractament d’a-
quests sistemes. Cal tenir
en compte que, abans dels
aiguamolls hi ha tractament
previ que té com a objectiu
eliminar o reduir la presèn-
cia de materials que obturen
i desgasten canonades i
canals, i que poden reblir
els aiguamolls. 
Habitualment els tracta-
ments previs d’aiguamolls
consten d’una etapa inicial
de retirada de grans sòlids
seguida d’una altra de reten-
ció de matèria en suspen-
sió. Existeixen dues tipolo-
gies d’aiguamolls, el de flux
vertical i els de flux horitzon-
tal. En els primers l’aigua a
tractar es distribueix i tra-
vessa el llit de graves de
dalt a baix, verticalment,
sent recollida a la base del
mateix, mentre que en els
segons la làmina d’aigua tra-
vessa horitzontalment el llit

de graves i surt tractada per
l’extrem oposat. Els siste-
mes d’aiguamolls construïts
presenten l’avantatge de
necessitar poc manteni-
ment, poca despesa energè-
tica en la seva explotació i
una bona integració paisat-
gística. Per contra, reque-
reixen més espai que un
tractament convencional i
són molt sensibles a aboca-
ments d’alta càrrega, no
estant absents de la neces-

sitat de disposar d’un pre-
tractament per protegir el
llit de graves de la possible
colmatació. 
Per aquest motiu són reco-
manables per abocaments
estrictament domèstics. El
sistema de depuració
d’Arnes, és un llacunatge
que dóna tractament a les
aigües residuals d’aquest
municipi, retornant-les al riu
Algars (Conca de l’Ebre).
Aquest va entrar en servei

l’any 1996 amb un disseny
per a 1.300 habitants.
Consta d’un quilòmetre de
col·lectors, un tamís a
capçalera, un tanc Imhoff,
un tractament biològic amb
dos aiguamolls de flux sub-
superficial horitzontal amb
una longitud unitària de 23
m i una amplada de 74 m,
en total una àrea de 3450
m2 i finalment un aiguamoll
de flux lliure amb 5900 m2.

Els aiguamolls cons-
truïts presenten l’avan-
tatge de necessitar
poc manteniment,
poca despesa energè-
tica en la seva explota-
ció i una bona integra-
ció paisatgística, són
recomanables per
abocaments estricta-
ment domèstics.

El cap de setmana passat
es va celebrar a Gandesa,
amb gran èxit, el I Mercat de
Proximitat que va obrir els
actes del “Casament Reial.
Gandesa 1319”. Xavier
Pallarès, delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre, va ser
l'encarregat d'inaugurar
aquesta primera edició i va
assegurar que aquest “mer-
cat amb tot de productes
km0 de les poblacions
ebrenques és una mostra
més del valor dels nostres

productes. A més, Gandesa
ha sabut conjugar el nostre
present amb la història i la
teatralització dels fets del
1319, amb la implicació de
la ciutadania per avançar
junts cap al futur”. La recre-
ació sota la direcció artística
del gandesà Antonio Belart,
amb les interpretacions dels
24 artistes amateurs i la par-
ticipació de més d’un cente-
nar de ciutadans, va ser
representada dues vegades
al llarg del cap de setmana.

Aquell casament havia d'unir
els regnes d'Aragó i
Catalunya amb el de
Castella i Lleó, però un cop
celebrada la cerimònia a
l'església de Gandesa, l'in-
fant va fugir perquè tenia
vocació religiosa, amb la
qual cosa ni el matrimoni ni
la unió dels dos regnes es
van consumar. Aquest episo-
di ha passat a la història
amb el nom de la “Farsa de
Gandesa”. 
El Mercat va comptar amb

una vintena d’estands que
van presentar una gran
varietat de productes de les
Terres de l’Ebre, a més de la
col·laboració dels comerços

de Gandesa que es van
vestir per a l'ocasió i van
treure les parades al carrer.
Més informació: pàgina 10.

Èxit del Casament Reial a Gandesa

L’alcalde de Gandesa, Carles
Luz, va avançar que dema-
narà una reunió amb la secre-
taria d’Infraestructures del
Ministeri de Foment, per mirar
de trobar una solució al blo-
queig de la variant de la carre-
tera N-420. Luz va manifes-
tar la seva “decepció” pel fet
que el pressupost general de
l’Estat torna a destinar una
minsa partida de 5.000 euros
per a la reivindicada variant
de l’N-420. L’alcalde gan-
desà va recordar que és el
tercer any que les variants de
la Terra Alta es queden sense
dotació pressupostària per
poder iniciar el projecte, tot i
que les finques afectades ja
van ser expropiades. Per tant,
els pagesos no poden ni con-
rear-les ni fer cap canvi en els
terrenys. En aquest sentit,
Luz va assenyalar que ara és
l’hora de fer la circumval·lació
o bé de buscar alternatives
per desviar el trànsit pesat de
l’interior de Gandesa.
L’alcalde, segons informació
extreta del facebook, va pro-
posar que la millor alternativa
és que l’Estat faci un accés al
polígon des de la carretera N-
420. I que després la
Generalitat pugui construir un
enllaç des de la C-43 fins a la
de Bot. Segons Luz, d’aques-
ta manera es resoldrien els
col·lapses de trànsit de
Gandesa, alhora que el polí-
gon aconseguiria uns acces-
sos que ara no té. D’altra
banda, Luz va explicar que
l’Ajuntament ja ha resolt els
problemes de falta de submi-
nistrament elèctric que tenia
el nou viver d’empreses de la
Terra Alta i demana un projec-
te Life per fomentar l'estalvi
energètic als regadius i miti-
gar el canvi climàtic. El
Consell Comarcal, juntament
amb 8 organismes i entitats,
sol·licita 800.000 euros dels
fons europeus del programa
d'aquest 2014.

Gandesa segueix
sense els canvis a

la N-420

Catalunya disposa de 30 sistemes d'aiguamolls
«construïts de baix cost i bon rendiment»

El cas d’Arnes és un exemple d’un llacunatge amb excel·lents rendiments i estalvi energètic

ACTUALITAT
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L’institut Català d'Energia va
conèixer el projecte fa
alguns mesos, quan va
donar suport al CAT per
intentar aconseguir finança-
ment, per part de l’ICF, per
a la seva realització.
Finalment, no va ser possi-
ble, ja que el software utilit-
zat (AQUADAPT) s’havia
d’adquirir a l’empresa que
l’ha desenvolupat, establer-
ta a Nova Zelanda. El CAT
va decidir aleshores apor-
tar el cost del projecte a
partir del pressupost propi.
El projecte que el CAT ha
realitzat és la compra,
adaptació i aplicació d’un
software de gestió per tal
que les bombes elèctriques
d’impulsió d’aigua funcionin
a les hores on el preu de l’e-
nergia elèctrica és més
barat. Lògicament, CAT ha
fet una contractació d’ener-
gia elèctrica a preu variable
de pool. L’estalvi garantit
és del 15% sobre la factura-
ció de 5,1M€ (2012), per
tant, de l’ordre de 0,75M€.
Com que la inversió (aporta-
da pel mateix CAT) ha estat
de 1,1M€, el temps d’a-
mortització simple de la
inversió es preveu que sigui
de menys de 2 anys.

Agricultura

Per la seva part el
Departament d'Agricultura
(DAAM) ha fet efectiu l’abo-
nament d’ajuts a indústries
agroalimentàries per un
import de 841.060,72
euros. Es tracta d’ajuts
destinats a la millora dels
processos de transforma-
ció i comercialització dels
productes agroalimentaris.
El pagament d’aquests
ajuts estava aturat per la
manca de finançament de
l’Administració General de
l’Estat al Programa de
Desenvolupament Rural
(PDR) i ara s’han pogut tra-
mitar perquè el DAAM ha
aportat, amb càrrec al seu
propi pressupost, la part
que corresponia a l’Estat. 

Carretera Riba-roja
Finalment s'ha arribat a un
consens per tirar endavant
la carretera entre Riba-roja

d'Ebre, Almatret i la Granja
d'Escarp i gràcies a aquest
acord els estudis informa-
tius i d'impacte ambiental
de la futura carretera han
pogut finalment iniciar el
seu període d'exposició
pública. 

Benestar Social
Pel que fa al Departament
de Benestar Social i
Família va atorgar
100.000 euros a Càritas
Diocesana de Tortosa,
d'una dotació total dirigida
a entitats en la convocatò-
ria extraordinària per a la
lluita contra la pobresa de
2,5M d'euros. En el cas
de l'entitat tortosina rebrà
15.000 euros per a ajudes
econòmiques a famílies en
situació de vulnerabilitat
perquè es destinin al
desenvolupament del
Projecte d'acompanya-
ment i atenció personalit-
zada. 

El nou sistema informàtic del CAT a l'Ampolla

reduirà un 15% el cost anual d’electricitat

A través de l’aplicació d’un software de gestió Manel Ferré: “Miró s’ha deixat portar
per l’afany de sortir als mitjans”

Francesc Miró, candidat PSC a l’alcaldia:

REDACCIÓ

Aquest dimarts el regidor i
portaveu d'ERC de Móra la
Nova, Jesús Àlvarez, va
anunciar que, per quart any
consecutiu, no anirien al
sopar protocol·lari de la
183a Fira perquè qualifi-
quen d’‘indecent’ gastar-se
4.000 € en un sopar, ‘i més
en els temps actuals’. Àlva-
rez va afirmar ‘som cons-
cients que, com a represen-
tants del consistori, el nos-
tre deure és assistir-hi, però
creiem que en temps de
crisi, quan moltes famílies
no reben cap ingrés, gastar-
se al voltant de 4000 € en
un sopar és indecent’. I ha
afegit que des d'ERC s'ha
demanat reiteradament dis-
minuir el nombre de convi-

dats al sopar, ‘alguns dels
quals no tenen cap càrrec
institucional’.
Per la seva part l'alcalde de
Móra la Nova, Ferran
Bladé, diu que l'actuació
d'ERC és un exercici de
‘demagògia i populisme’ i
aclaria que ‘la factura del
sopar de la Fira 2013 va
ser de 3.293 euros amb 86
convidats. Enguany, la previ-
sió és que n'hi hagi 94 o
95’. Com a alcalde, sempre
els he dit que ells, com a
representants públics, han
de ser presents al sopar de
Fira, que és l'únic sopar que
Móra la Nova fa oficialment
i de gala de cara als seus
convidats, molts dels quals
són personalitats i càrrecs

polítics que vénen de fora
vila. Fins i tot els he arribat
a trucar personalment per
telèfon per mirar de
convèncer-los. Res a fer. I el
perquè ERC no ve realment
al sopar de Fira és perquè a
l’octubre de 2011 ells van
convocar la gent de Móra la
Nova durant 3 divendres
seguits davant del Centre
d'Atenció Primària per tal
de queixar-se que el Govern
de la Generalitat tancava el
CAP a les nits i els caps de
setmana, com a la major
part de llocs del país, per
culpa, al meu entendre, de
l'estat en què van quedar
els comptes de la
Generalitat després del
Tripartit’. Bladé afegeix que

‘això passa tres setmanes
abans de la Fira 2011. Es
busquen l'excusa del sopar
de Fira (que és tres setma-
nes després) i comencen a
adduir arguments tan
insubstancials com ara que
la despesa és indecent.
Mentida. l'Ajuntament de
Móra la Nova, que controla
cent per cent la despesa
que fa, pot assumir perfec-
tament aquesta despesa.
Recordo que a la Ribera
d'Ebre hi ha el sopar literari
de Vinebre (500 habitants)
amb 190 convidats i el
sopar literari d'Ascó (1.650
habitants) amb 250 convi-
dats. Jo, com a alcalde de
Móra la Nova, i tenint en
compte que la nostra Fira

de 183 anys i sent l'acte
que congrega més gent de
totes les Terres de l'Ebre
durant l'any, crec que val la
pena organitzar un sopar
d'aquestes característi-
ques. La promoció d'una
vila es fa de moltes mane-
res. Per acabar, a hores
d'ara no em preocupa gaire
la no presència d'ERC al
sopar de Fira. Tinc la cons-
ciència molt tranquil·la.
Som un ajuntament que té
una política d'austeritat i de
control de la despesa, i fins
i tot així som capaços de
poder permetre’ns, quan
cal, poder fer el sopar de la
Fira’.

ERC de Móra la Nova no anirà al sopar protocolari de la Fira

Ahir al matí va tenir lloc
una reunió de treball en la
que Sergi Fernández, regi-
dor de Serveis Públics de
l’Ajuntament de Flix, va
informar Jordi Jardí, pre-
sident del Consorci per a
la Gestió de Residus
Municipals de la Ribera
d’Ebre, Priorat i Terra
Alta, que, al proper ple,
l’Ajuntament de Flix acor-
darà seguir vinculat al
Consorci per a la Gestió
de Residus Municipals de
la Ribera d’Ebre, Priorat i
Terra Alta.
Jordi Jardí va explicar que
“era obligatori continuar
compartint esforços,
recursos i economia d’es-
cala”. El president del
Consorci ha qualificat la
decisió de l’Ajuntament de
Flix com “la més encerta-
da” tant per la comarca,
pel Consorci i pel mateix
ajuntament. Jardí va afe-
gir que el Consorci ha
demostrat els darrers
anys que “sabem fer bé
les coses” i que “Flix era
indispensable en aquest
grup de pobles i municipis
que ho fem bé”. Segons
Jardí aquest acord per-
metrà “continuar treba-
llant per millorar el servei”
per tal que les comarques
de la Ribera d’Ebre, el
Priorat i la Terra Alta con-
tinuïn sent capdavanteres
en reciclatge a Catalunya.
Per la seva part Sergi
Fernández, va reconeixer
que els darrers mesos el
Consorci ha evidenciat
millores en el servei de la
recollida d’escombraries
a Flix; va explicar que la
vinculació de l’Ajuntament
de Flix al Consorci per a la
Gestió de Residus
Municipals de la Ribera
d’Ebre, Priorat i Terra Alta
“és una bona notícia”, i va
reiterar que “s’ha notat
una millora del servei”.
Fernández ha fet referèn-
cia al “sistema més inno-
vador de recollida de la
brossa per minimitzar
despeses i invitar la gent
a què s’iniciés encara
més en el reciclatge”.
Sergi Fernández va desta-
car també que “el seny i
el sentit comú de les dues
parts” ha fet possible l’a-
cord i ha valorat molt
positivament “el sistema
innovador” de recollida de
la brossa que “s’implan-
tarà a Flix, entre altres
pobles”.

Flix, vinculat al

Consorci per a

la Gestió de

Residus 

ACTUALITAT

Ferran Bladé, l’Alcalde, diu que ‘l’actuació d’ERC és un exercici de demagògia i populisme’

«Amposta rebrà 500.000
euros addicionals»

“Ara cal multiplicar esforços
per aconseguir vincular
Amposta amb els Jocs del
Mediterrani de Tarragona
2017”. El candidat socialista
a l'alcaldia d'Amposta,
Francesc Miró, va valorar
ahir “molt positivament” la
modificació de crèdit per la
qual “Amposta rebrà
500.000 euros addicionals
de la Diputació de Tarragona
per poder millorar infraes-
tructures i equipaments
municipals.” Segons Miró:
“Amposta no pot perdre ni un
cèntim d’euro dels que pugui
aconseguir via les diferents
administracions. Per això
estem molt satisfets d’a-
quests recursos que aconse-
guim gràcies a la Diputació,
que aprovarem en el ple de la
setmana vinent, i estarem
amatents a què es destinin
als equipaments més neces-
saris per al nostre poble.”
Així mateix, Miró es va com-
prometre a “multiplicar" els
esforços per aconseguir vin-
cular Amposta amb els Jocs
del Mediterrani de Tarragona
2017. "Un cop exhaurits els
terminis per ser subseu olím-
pica, el nostre compromís és
acollir alguna de les competi-
cions esportives vinculades
amb la marca Tarragona
2017", va recordar.
L’alcalde
Manel Ferré, al respecte,
deia que “el senyor Francesc
Miró, s'ha deixat emportar
per l'afany de sortir als mit-

jans de comunicació i només
s'ha penjat mitja medalla,
perquè aquest és un tema
que ja fa temps que es treba-
lla des de l'Ajuntament i en
les darreres converses amb
el president de la Diputació,
Josep Poblet, es va acordar
que aquesta quantitat seria
superior”. Ferré ha afegit
“del tema dels Jocs del
Mediterrani, si Francesc Miró
aconsegueix del seu com-
pany de partit Josep Fèlix
Ballesteros alguna cosa
més que l'Ajuntament
d'Amposta que a través de
múltiples gestions, peticions
i ofertes per part de l'alcal-
de, del regidor Francesc
Paz i tot l'equip tècnic de la
regidoria d'esports de
l'Ajuntament d'Amposta,
estarem molt contents, per-
què és una qüestió que ja fa
molt temps que es treballa i
per part de l'Ajuntament de
Tarragona només hem tingut
negatives”.

Jesús Alvarez considera que és ‘indecent gastar-se al voltant de 4.000 euros en un sopar’
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L’ens comarcal del Baix
Ebre i l’Ajuntament d’Alfara
de Carles van presentar
públicament el projecte del
Centre d’Interpretació
d’Alfara de Carles el passat
dissabte, 19 d’octubre, en
el marc de la Fira del
Rovelló.
L’acte, va comptar amb la
participació del president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, l’alcal-
de d’Alfara de Carles, Josep
Mas, el conseller de turis-
me, Alfredo Ferré, la regi-
dora de cultura d’Alfara de
Carles, Gloria Sabaté, el
director del projecte, Antoni
Balada, i la coordinadora
d’atenció al ciutadà de l’ens
comarcal, Roser Anguera.
El centre té la finalitat d’a-
propar al visitant als trets
històrics, antropològics i
biològics que defineixen el
municipi d’una manera
didàctica i pedagògica. En
aquest sentit, el president
de l’ens comarcal va desta-
car que “des de l’ens treba-
llem per donar suport a
totes aquelles iniciatives

que ens permetin dinamitzar
econòmicament la comarca
i, al mateix temps, impulsin
un dels sectors més emer-
gents del territori, com és el
cas del turisme”.
De fet, el Consell Comarcal
del Baix Ebre assumeix el
cost de redacció del projec-
te que ascendeix a 8.000
euros. Soler va afegir que
“aquest centre representa
una de les diferents accions
que l’ens realitza en l’àmbit
del turisme”. D’aquesta
manera, el president va
recordar que actualment
també s’està construint el
Centre d’Innovació i
Desenvolupament Turístic
del Baix Ebre.
L’alcalde d’Alfara de Carles,
Josep Mas, va donar les
gràcies al Consell Comarcal
del Baix Ebre per la seva
implicació i va manifestar
que “aquest és un projecte
que ha de permetre que el
nostre municipi faci un pas
endavant en la seva promo-
ció turística”. Alhora, la regi-
dora de cultura, Gloria
Sabaté, va explicar que “el

centre també ha de servir
per a conscienciar, als veïns
i visitants d’Alfara de Carles,
sobre la necessitat de valo-
rar i preservar el nostre
patrimoni històric i cultural”.
El projecte, que es preveu
que es pugui dur a terme al
llarg de l’any vinent i que
s’emplaçarà al museu muni-
cipal, presentarà la història i
l’actualitat del municipi mit-
jançant quatre temàtiques:
l’evolució del paisatge del
Ports al segle XX, les arrels
històriques de Carles i
Alfara, els usos industrials a
la vall de Carles i

Panxampla. Per tal de pre-
sentar la informació d’una
forma més àgil, es comp-
tarà amb l’ús de noves tec-
nologies, audiovisuals i pla-
fons descriptius. 
En aquest sentit, el director
del projecte, Antonio
Balada, va explicar que
“l’objectiu és mostrar a tots
els visitants un relat de la
història del municipi i de
totes aquelles circumstàn-
cies que han ajudat a definir,
amb el temps, la manera de
ser i la manera de fer dels
ciutadans d’Alfara de
Carles”.

El Conseller d’Interior Ramon Espadaler va ser l’encarregat d’inaugurar-la, ahir dijous

Nou grup de l’Aula Activa

L’Escola Remolins ha estat l’es-
cenari aquesta setmana de la
campanya “Esmorzars saluda-
bles” que els departaments
d’Ensenyament i Salut duen a
terme dins del PLASEC, i que
ha comptat en aquesta ocasió
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Tortosa i la
Diputació. L’acte sorgeix com a

resultat d’una iniciativa iniciada
al maig passat dins la IV
Jornada de l’Adolescència en la
què els participants van
col·laborar amb una proposta
de caire solidari, i que ha
permès donar a conèixer als
alumnes dels dos centres els
beneficis d’una dieta equilibra-
da.

Esmorzars saludables

Aquest cap de setmana, 25 i
26 d'octubre a La Sénia es
celebra la II Festa del Moble, la
VI Fira d’Artesania de la Fusta.
També tindrà lloc el II Festival
de Músiques en Terres de
Cruïlla, festival organitzat per
l’Agrupació Musical Senienca,
el Centre d'Estudis Seniencs i
l'Institut Ramon Muntaner i
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la Sénia,  la

Fundació Mútua Catalana, el
Campus Extens de la URV a la
Sénia, la URV i la Diputació de
Tarragona, es pretén reflexio-
nar sobre com la música i la
dansa es troben en els camins
d’aquestes terres. 
Ho faran en activitats diverses
tals com conferències, tallers,
espais d’intercanvi, concerts,
etc.

Mobles i música a La Sénia

Aprofitant l’acte inaugural, el
qual va comptar amb el
pregó de Ramon Espadaler i
Parcerisas, Conseller del
Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya,  es
van lliurar els premis del con-
curs literari i del concurs de
vins. També es va presentar
el cartell de la Fira de l’Oli del
2015. 

Activitats 

La Fira compta, a més a més

del gran nombre d’estands,
amb activitats   diverses tals
com: avui divendres les
XXXVI Jornades Agràries de
la Fruita de Móra la Nova, la
presentació de vins novells
de la collita 2014 o la con-
ferència sobre l’Eficiència
Energètica. Demà dissabte,
un espectacle de cavalls a
les 17 h i diumenge diferents
activitats en cavalls. 
Ferran Bladé, alcalde de
Móra la Nova, en una entre-
vista que ens va concedir la
setmana passada, ens va
explicar que “els morano-
vencs som fidels a la  tradi-
ció  i a oferir a les persones
que visitaran la Fira, el bo i
millor de la nostra manera de
ser.”
Entre els expositors, segons
nota de premsa, el PSC que
participa amb un “doble
objectiu: donar suport a un
dels esdeveniments de pro-
moció econòmica més
importants a Móra la Nova i
les Terres de l'Ebre i que és
cita obligada i referent del

calendari firal a Catalunya, i
estar al costat de la ciutada-
nia, recollint les seves princi-

pals preocupacions i refle-
xions”.

183a. Fira Agrícola, Ramadera 

i Industrial de Móra la Nova

Ahir dijous es va inaugu-
rar la Fira que compta
amb una superfície total
d’exposició de 10.000
metres quadrats i amb
uns 160 expositors, 30
dels quals formen part de
la Fira del Vi. La fira
durarà fins diumenge 26
d’octubre i s’espera acollir
unes 50.000 persones.

Presentació del Projecte del Centre
d’Interpretació d’Alfara de Carles

El Consell Comarcal del Baix Ebre participa en el projecte

ACTUALITAT

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha començat aquesta set-
mana el setè grup de formació
del programa d’inserció laboral
de l’Aula Activa amb 17 alum-
nes, a les instal·lacions del
Viver d’Empreses Baix Ebre

Innova. Es tracta d’un curs de
50 hores guiat per dos profes-
sionals on es pretén ampliar
les possibilitats d’incorporació
al mercat laboral a través d’es-
tratègies de recerca de feina
amb recursos TIC.

Cicle de Música “Ciutat d’Amposta”

Dissabte passat 18 d'octubre
2014 es va fer a l'Auditori de
la Fila d'Amposta el primer
concert del Cicle de Música
“Ciutat d’Amposta”. Aquesta

edició és la vintena que orga-
nitza anualment la Societat
Musical La Unió Filharmònica
juntament amb l’Ajuntament
d’Amposta.

El passat 17 i 18 d’octubre es
va realitzar a Móra la Nova amb
la participació d’un centenar de
persones, les jornades sobre
llengua i literatura en el marc de
la trobada anual de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans organitzada al Mas de
la Coixa de Móra la Nova per la
Secció de l’IEC, l’Institut Ramon
Muntaner i l’Ajuntament de Móra

la Nova. Les jornades obertes
van servir, segons va explicar
M. Carmen Jiménez, directora
de l’IRMU,  “perquè la gent de la
Secció de l’IEC hagin fet una
immersió en el patrimoni literari
i lingüístic ebrenc. A més, es va
gaudir de diverses exposicions,
d’un espectacle literari i d’una
conversa entre els escriptors
Miquel Esteve i Toni Orensanz.

Des d’aquest cap de setmana i fins al proper 2 de novembre,
nombroses activitats, tenint com a protagonista el rovelló, es
podran gaudir als Reguers dintre del marc de  les VI Jornades de
Cuina del Rovelló. Entre elles, la 3a Ruta de tapes “Anem al
Rovelló” que ofereix tapa més beguda a un preu de 2.5 euros.

Actualitat

El passat cap de setmana va
tenir lloc aquesta fira que va
comptar amb més de 40
expositors i un programa
carregat d’activitats.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís
Soler, va ser l’encarregat de
donar el tret de sortida, acom-
panyat per l’alcalde de Bítem,
Josep Cugat, i pel de Tortosa,

Ferran Bel, el qual va destacar
que “ens trobem davant d’un
aparador excel·lent i d’una
gran oportunitat per a valorar
el producte local i de qualitat”.
El president del CCBE va afegir
que “productes com la cle-
mentina són una mostra dels
diferents trets singulars que
defineixen i caracteritzen el
nostre territori”.

VII Fira de la Clementina de Bítem

Jornades de la Secció Filològica
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Crac de la setmana: Carles Luz, Alcalde de Gandesa
MICHEL VIÑAS

“SOM LA FIRA DE CATALUNYA DEL VI AUTÒCTON”
Gandesa va celebrar el cap
de setmana passat la recre-
ació teatralitzada d'un dels
episodis històrics més relle-
vants que han tingut lloc a
la ciutat: el casament reial
entre l'infant Jaume de
Catalunya i Aragó, i la prin-
cesa Leonor de Castella i
Lleó, el 1319. Aquell casa-
ment havia d'unir els regnes
d'Aragó i Catalunya amb el
de Castella i Lleó, però un
cop celebrada la cerimònia
a l'església de Gandesa,
l'infant va fugir perquè tenia
vocació religiosa, amb la
qual cosa ni el matrimoni ni
la unió dels dos regnes es
van consumar. Aquest epi-
sodi ha passat a la història
amb el nom de la Farsa de
Gandesa. La capital de la
Terra Alta es va transformar
coincidint també amb el
primer mercat de produc-
tes agroalimentaris
ebrencs, a la plaça del
Comerç. Un gran cap de
setmana. Un gran èxit. I ara
ja cal pensar en la propera
edició de la Festa del Vi, els
dies 31, 1 i 2 de novembre.

Més Ebre: Com va sorgir
dur a terme la teatralització
d’un dels fets més relle-
vants de la història de la
localitat. 
Carles Luz: És un projecte
que es va queda al calaix , i
ara fa cosa d un any se li va
encarregar al Director artís-
tic Antonio Belart la seva
direcció.
ME: Així mateix, el mercat
va ser el complement ideal
per al cap de setmana,
amb gran implicació. Tot
plegat, va ser com un viat-
ge en el temps. I així es va
entendre. 
CL: El rei Jaume II, l’any
1285, va donar llicència de
fer mercat els dimarts. Per
això vam creure oportú
aprofitar aquesta efemèride
per fer el mercat, però un
mercat diferent, un mercat
de productes de proximitat
km0, on volem donar valor
als productes de les Terres
de l Ebre.
ME: I ha de tenir continui-
tat. Al 2019 farà 700 anys
del casament reial.
Gandesa pot sofrir una gran
promoció a nivell estatal,
amb la Farsa de Gandesa.
Aquest és el camí? 
CL: Aquesta és la idea, fer-

ho anualment amb la vista
ficada al 2019, per comme-
mora aquests 700 anys. És
cert que aquesta setmana
he tingut moltes felicita-
cions però també s’ha inte-
ressat gent d’arreu de l’es-
tat espanyol com l’historia-
dor Jesús Àvila Granados.
Per tant, com dieu, aquest
és el camí.
ME: Bé, aquesta setmana
acaben les Jornades
Gastronòmiques del Corder
a la Terra Alta, arriba el Ralli
i les activitats que no paren.
Una nova edició de la Festa
del Vi que ja esta prop, el
divendres 31. Una Festa
consolidada i que ha de ser
un punt i seguit amb la feina
feta, i amb la implicació de
la localitat. 
CL: Si, per descomptat.
Una Festa més que consoli-
dada, és la 27 edició.
ME: Quines novetats pre-
senta la Festa, enguany. 
CL: Més que novetats el
que tenim són rècords!!!!
Més cellers que mai , s’ha
hagut d’ampliar la carpa per
poder ubicar el cellers. I la
nit de garnatxes tindrà més
espai per poder ubicar més
gent.
ME: Està assolint la Festa
del Vi els objectius que hi
havia quan es va crear? 
CL: La fira ha anat creixent
igual que el sector del vi
s’ha anat posicionant. El
cert és que avui la fira i la

Festa del Vvi responen a la
demanda del públic.
ME: Una edició especial
pels grans èxits del vins de
la DO Terra Alta als Premis
Vinari. Es per estar-ne satis-
fets. 
CL: És cert, el sector ja fa
anys que fa una molt bona
feina.  I avui està recollint
els èxits del seu treball. I

poder tenir una fira on es
degustaran tants vins guar-
donats no passa sempre.
ME: En conjunt, Gandesa i
la Terra Alta que es projec-
cionen al pais amb una Fira
d’un producte autocton i

que distingeix. 
CL: Està clar. Som la fira
de Catalunya del vi autòc-
ton.
ME: En general, balanç
legislatura (sempre hi ha
discrepances i no tothom hi
estarà d’acord amb la ges-
tió) quan ja falta poc per les
eleccions?. 
CL: Queda poc per acabar

aquesta legislatura, no ha
sigut fàcil gestionar-la en un
context econòmic advers.
Però tot i això, hem conso-
lidat serveis...Biblioteca,
arxiu, viver...Hem fet millo-
res a carrers, hm posat en

marxa el grup d'Osmosis,
millora de les instalacions
esportives, millora de
camins...El balanç és molt
positiu, pel que s’ha fet i
pels projectes que tenim de
futur per Gandesa.
ME: També és president
del Consell Comarcal. En
quin estat es troba una
comarca que sempre s’ha
volgut i vol reivindicar-se?.  
CL: La comarca de la Terra
Alta  poc a poc però en pas
ferm ha anat buscant el seu
lloc. S’ha consolidat com un
referent turístic d’interior,
on estem treballant amb el
tema enoturistic o oleoturis-
tic. I la Gastronomia  també
és un dels valors en alça
d’una comarca que ha por-
gressat, progressa i pro-
gressarà.
ME: Comarca que menys
residus genera...  

CL: Si. Es producte de l’e-
fecte causa que s’origina
quant la gent recicla. Això
provoca que té més cura
amb el que compra per no
generar més residus. Es a
dir, no nomes reciclem sino
que vigilem de no generar
més del degut.
ME: Recentment es va sig-
nar el COPATE. Quina valo-
ració en fa?. 
CL: Tot el que sigui aprima
estructures i agilitzar la
feina per ser més eficaços
sempre és bo. Per tant, la
valoració és positiva.
ME: I la consulta. Des de la
Terra Alta, amb alguna
excepció, s'ha fet suport.
CL: Sí, els ajuntaments de
la comarca col.laboren amb
el procés participatiu, amb
l’excepció del municipi
d’Horta, la resta hi donen
suport.

Del 31 d’octubre al 2 de novembre, tindrà

lloc la 27ena. Festa del Vi de Gandesa

El cap de setmana passat, amb gran èxit,

Gandesa es va transformar amb la 

recreació teatralitzada del casament reial

entre l’infant Jaume de Catalunya i Aragó i

la princesa Leonor de Castella i Lleó, 

juntament amb el mercat de 

productes de proximitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La segona visita de la Co-
pa Honda CBR 250R a Cala-
fat fou una jornada rodona
per Marc Alcoba, que ben a
prop de la seva població d’Al-
canar va aconseguir revali-
dar el títol de campió d’a-
quest interessant certamen.
Per darrera d’Alcoba es van
situar finalment, Pedro Javier
Castaño i Mario Lujan.
Cal destacar que Honda

premiara ̀ els tres primers pi-
lots del campionat i dos més
per decidir, a provar unes

Moto 3 del CEV al circuit d’Al-
carra ̀s el proper 24 de No-
vembre, on també provaran
la nova Honda CBR 500 amb
la qual s’ha competit aquest
any a l’European Junior Cup.

Satisfet 
Marc Alcoba: “Estic super

content per haver guanyat

de nou aquest magnífic cam-
pionat i ara caldrà pensar ja
en la planificació del proper
any. No ha estat un cap de
setmana fa ̀cil perquè tenia la
pressió que si que podia per-
dre-ho tot en un moment i he
corregut una mica amb la
calculadora de punts en mà.
A la primera mànega, la cai-

guda de Castaño i Luján m’-
ha posat les coses una mica
més clares, però Dahan ha
estat un rival molt dur. Ara
em fa molta il·lusió provar la
Moto 3 del CEV el mes que
ve i estic molt agraït a Hon-
da per organitzar aquesta
campionat i per aquest pre-
mi de final de temporada”.

Marc Alcoba revalida el títol

L’última prova de la Co-
pa Honda CBR 250R cele-
brada al circuit de Calafat
va veure coronar-se per
segona vegada consecuti-
va, el pilot d’Alcanar Marc
Alcoba, sent el just vence-
dor després de guanyar
vuit de les catorze màni-
gues disputades al llarg
del campionat.

JOVE PILOT D’ALCANAR 

Va guanyar les dues últimes curses de Calafat

M.V.

Copa Honda CBR 250R

Campió

Anem sempre ràpid. Els co-
rreus electrònics i els what-
sapps han envadit les nostres
vides de tal forma que ara ja
gairebé ni ens parlem per tele-
fon. Ens relacionem així. I ho
trobem cada dia més normal.
Les relacions es perden i, a
més, la societat en general
està tensionada. Sensible. Sus-
ceptible. L’època no ajuda,
més bé al contrari. I ningú s’a-
guanta res i poc s’aguanta a
ningú si no és extremadament
necessari. 
Es la realitat. Enmig de tot

això, creiem que els valors de-
cauen i que cadascú pensa
amb ell mateix i poc amb els al-
tres. Sí, potser és així. Però
avui he d’opinar que no sem-
pre. I ho vaig comprovar dis-
sabte a Ulldecona. Es celebra-
va una trobada d’exjugadors
del club ulldeconenc de la dé-
cada dels 80, dins dels actes
previs al centenari (plana 24).
I es feia un homenatge a Jo-

an Verdiell ‘Agos’. Paco Callari-

sa, tot bon
cor i dedica-
ció altruista
perquè el que
fa, ho fa amb
sen t imen t ,
em va trucar amb antelació per
organitzar-ho. I ens vam posar
en marxa per localitzar com-
panys de Verdiell al Tortosa, al
Vinaròs i la Rapitenca. En al-
guns casos, feia més de 30
anys que no s’havien vist. La
resposta va ser extraordinària.
La majoria dels convocats van
estar amb ‘Agos’ dissabte. I
van fer-ho amb emoció i molta
il.lusió. Dissabte al matí, al
camp de l’Ulldecona, hi havia
satisfacció. Humanitat. Retro-
bament i alegria per fer-ho.
Que bonic. I la conclusió de tot
era que els valors no s’han per-
dut. I que el whatsapp no aca-
barà amb ells. I que hem de
veure que l’amistat i les rela-
cions són el més essencial de
la vida. Gran lliçó, en tots els
sentits, la que vam tenir. 

Homenatge a ‘Agos’ Verdiell

Estava al Vinaròs però
podria tornar a la

Rapitenca

Didac

Sergi Auré n’és el responsable

Neix Ebreporters
A L’ALDEA

El pròxim dimecres dia 29
d’octubre a l'Aldea començarà
una escola únicament de por-
ters gràcies a la col·laboració
de l'Ajuntament de l'Aldea, de
la Unió Esportiva Aldeana i de
soloporteros.com i serà lliure
per a tothom. Sergi Auré, por-
ter actual de l’Aldeana, és el
responsable docent d’aquesta
escola.
Auré explicava que “després

de estar un temps per fora i
com que fa 4 anys vaig fer un

campus de porters a Deltebre
i des de l'any passat he efec-
tuat a Amposta clinics per a
l’empresa soloporteros, en-
guany, amb l'ajuda de l'Ajunta-
ment de l'aldea, la UE Aldeana
i l'empresa soloporteros, co-
mençaré l’Escola Ebreporters,
a l’Aldea”.
La pagina on hi ha més infor-

mació és: 
http://ebreporters.blogs-

pot.com.es/

De l’Ascó al Viladecans

Pere Bosquet podria anar cedit
TERCERA DIVISIÓ

Pere Bosquet estava al Tor-
tosa i quan ja estava com-
promès per seguir, va arribar-li
la possibilitat d’anar a Ascó on
va fitxar. Aviat van haver altres
equips com la Rapitenca que
també es va interessar per ell,
però va seguir a Ascó. Ara, el
jugador, que estudia a Barcelo-
na, podria anar cedit al Vilade-
cans, una possibilitat que es
planteja i que ha pogut saber
Més Ebre. El Tortosa i també
la Rapitenca han pogut tornar
a preguntar pel jugador però

l’Ascó el voldria tenir en un
equip en el que pugui entrenar
i jugar, a Barcelona. D’altra
banda, l’Ascó va guanyar en el
darrer minut al Vilafranca amb
un gol de Galceran. Tres punts
vitals per seguir al grup capda-
vanter. Diumenge, visita al Pa-
lamós (2-1). 

L’Ascó va guanyar el
Vilafranca i diumenge
visita el Palamós 

A Palamós

L’Amposta cau a Balaguer i diumenge rep el Tàrrega

La Rapitenca respira
TRIOMF VITAL CONTRA EL TORREFORTA (3-0)

La Rapitenca no podia fallar
contra el Torreforta. I no va fer-ho.
El juvenil Ivan Paez va fer l’1-0.
Adri, el jugador que debutava (va
estar al Vilafranca i ara pertanyia a
un equip de Tercera catalana de
Barcelona), va fallar un penal que
li va aturar Damià, exporter rapi-
tenc. A la represa, el partit estava
incert, si bé la Rapitenca, més po-
sada que en la jornada anterior, el
tenia controlat. Fins que Gasparin,
un altre valor de la casa, va mar-
car el 2-0. Ja en temps afegit, el
senienc Verge aconseguia el 3-0.
Jove jugador, com Pàez, que és
juvenil, en aquest cas de primer
any. “Era important, després de
dues derrotes, assolir un triomf i
més contra un rival directe a ho-
res d’ara. La victòria ens dóna
confiança per visitar el St. Ilde-
fons, un equip de la nostra lliga”,
deia Delfin, tècnic rapitenc que va
viure el primer triomf en aquesta
etapa a la Rapitenca. L’Amposta,
per la seua part, va perdre a Bala-
guer (3-1). Tot i no començar bé i
rebre dos gols durant els primers

vint minut, el gol de Jonatan va do-
nar vida a l’Amposta que a la re-
presa va posar contra les cordes
al Balaguer que, fins el final, no va
poder sentenciar. L’equip necessi-
ta una victòria però diumenge
rebrà el Tàrrega, segon classificat
(encara no ha perdut) “buscarem
canviar el sistema i jugar amb dos
puntes. Com tots, el partit serà
complicat però sabem de les nos-
tres possibilitats i, amb aquestes i
amb la feina dels quatre entrena-
mentssetmanals, treballarem al
màxim per tirar-ho endavant”. Isa-
ac ja vam dir que aniria al Catalò-
nia mentre que Uliaque i Batalla,
que són baixa perquè no poden
entrenar, per feina i estudis, po-
drien anar a l’Ampolla i a l’Aldeana,
entre altres possibilitats.  

Marc Alcoba.
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L’Ampolla es va avançar amb
gol de Refolf, però Toni, en ratxa,
aprofitant una indecisió local, va
fer un gran gol. Amb l’1-1, a la re-
presa, els visitants van tenir op-
cions. Però l’Ampolla va senten-
ciar en una contra al final. gol de
Paco Casas. Miquel Cotaina deia
que “la primera meitat va ser més
nostra mentre que a la represa el
Catalònia va tenir més ocasions
que Aitor, encertat, va evitar. Vam

tenir convenciment i al final,  per
això, va arribar la victòria”. Enric
Aleixendri lamentava que “vam
perdonar massa i, a més, vam pa-
gar cares les errades. Però estic
content del joc i actitud. Ens falta
encadenar dos resultats positius

per tenir més confiança”. 

L’Ampolla decideix al 89
EL CATALÒNIA VA ANAR A BUSCAR LA VICTÒRIA

El R. Bítem no passa pel seu
millor moment. Un punt en quatre
jornades. Li costa fer gol tot i que
en aquesta jornada “una de les
conclusions positives, malgrat el
resultat, fou que vam arribar més
a la porteria del rival. No obstant,
seguim cometent imprecisions
que ens costen els partits. Així
mateix, quan Amaré va marcar
l’empat, no vam saber mantenir el
resultat i en un córner ens van fer

l’1-2”, deia Sergio Navarro. 
A l’inici, després d’una bona

ocasió de Guillem, els locals van
reclamar un penal que no fou xiu-
lat. Navarro considera que “es-
tem en un moment de descon-
fiança i ara és un tema mental
que resoldrem quan arribe una
victòria. Hem de seguir treballant
pensant que ha de passar per no-
saltres”. Joel, ja té alta, i Ubalde
segueixen sent les baixes. 

El R. Bítem, en dinàmica negativa
1-4, CONTRA EL RODA

El Camarles va aconseguir tres punts d’or en un altre partit que va ju-
gar fora de casa, contra un rival directe, el Tancat (1-2). La primera
meitat va ser anivellada si bé les dues ocasions més clares ja van ser
per a Brigi, que no va transformar-les. A l’inici de la represa, una bona
contra va culminar-la el rapitenc Edgar amb el 0-1. Empatava el Tan-
cat, poc després, aprofitant una concessió defensiva visitant. Però va
ser important la reacció camarlenca amb una altra contra que va defi-
nir el mateix Edgar. Amb l’1-2 el criteri desigual de l’àrbitre es va ac-
centuar: “va ser inexplicable. Dos penals clars que no va xiular a favor
nostre i altres decisions que van fer que tinguéssim dubtes”.

Triomf valuós del Camarles, tot i la
‘inexplicable actuació de l’àrbitre’

AL CAMP DEL TANCAT 1-2

L’Alcanar no va adaptar-se al partit i no va estar a l’altura. Tot i
que l’actitud de l’àrbitre “bastant xulesca” no va agradar, “no hem
de buscar excuses. No vam estar en el partit quan vam rebre el
gol a l’inici de la represa. No vam reaccionar i al final, la Canon-
ja va sentenciar amb el 2-0”. Diumenge, com a Gandesa, l’Alca-
nar farà la presentació del futbol base. També es farà un home-
natge a Sisco, el gran capità dels darrers anys i que enguany va
decidir plegar. L’Alcanar, que ja ha recuperat a Edu i està al com-
plet, rebrà l’Ampolla, un partit important per no tenir dubtes. De
la Canonja dir que Raul Tudela no continuarà. 

L’Alcanar no està a l’altura i la Canonja
decideix amb el 2-0

DIUMENGE, HOMENATGE A SISCO 

El Valls va guanyar al camp del Deltebre, diumenge passat. L’e-
quyio vallenc va dominar ja el partit al primer temps tot i que no
va aprofitar les arribades a porteria. El Deltebre ho intentava i
una ocasió de Robert fou la més clara fins el descans. Però a la
represa, aviat, el Valls va marcar el 0-1 i va controlar millor el par-
tit, malgrat la resistència del Deltebre que no renunciava a l’em-
pat, tot i que sense gaire profunditat. Ja en el darrer tram del
duel, el conjunt de l’Alt Camp va sentenciar amb dos gols que
certificaven la seua victòria. “El Valls és un bon equip que va es-
tar molt posat i que ens va donar poques opcions”. 

El Valls frena la inèrcia del Deltebre i
s’emporta els tres punts

1-3

Arnau, en el 3-1.

El Tortosa va guanyar el Gande-
sa (3-1) en un gran partit per als
aficionats. Un partit que va estar
trencat gairebé des de l’inici fins
el final per les propostes dels
dos equips, jugant al limit, amb
les defenses avançades i, en el
cas del Gandesa, amb molt atre-
viment apostant per la pressió a
la iniciació del joc local. 
Va ser per això que el Tortosa
va tenir les dues primeres oca-
sions del partit, força clares,
quan podia trencar la primera lí-
nia de pressió visitant i tenia me-

tres i espais per davant. Però el
Gandesa també en va disposar,
en botes de Genís i Dilla. El par-
tit estava fracturat. Tenia alter-
natives. Però semblava que,
malgrat les ocasions a les dues
porteries, s’arribaria al descans
amb el 0-0. Però en el darrer
instant, una acció d’estratègia
va propiciar una genialitat de Ja-
vi  Asín i l’1-0. A la represa, el
Gandesa va seguir insistint, fidel
a la seua proposta. I el Tortosa
va estar imprecis, probable-
ment per la pressió del rival. Els

roigiblancs no van estar molt
permeables en defensa. I el
Gandesa va tornar a gaudir de
dues opcions clares per marcar.
Al final va aconseguir-ho amb un
bon tret en zona de rebuig de
Frede que va batre Povill des de
fora de l’àrea. Un bon gol del ju-

gador moranovenc. Amb l’1-1,
el partit es va trencar més enca-
ra. El Gandesa va tenir fins a
tres situacions invalidades per
l’assistent que minuts abans ha-
via tingut un enfrontament amb
la banqueta visitant. 
Podia passar de tot. El Tortosa
també feia sensació de perill
quan arribava. Tot això fins que
va aparèixer Joel, emergent i so-
lidari, inventant una assistència
que Albert Arnau, amb intel.lgèn-
cia en el moviment i amb gran
capacitat de resolució, va apro-

fitar per fer el 2-1. El Gandesa
va afluixar i el Tortosa en un con-
traatac, va sentenciar amb una
jugada signada per Joel i culmi-
nada per Arnau (ha tornat amb
força). 
3-1 però hagués pogut ser un 3-
3 o un 3-4. El Tortosa va haver
de patir i no va fer un partit com-
plet, tenint massa llacunes de-
fensives. Però en aquesta jorna-
da va tenir gol, més pegada que
un rival valent i que no va merèi-
xer el resultat. Però que va per-
donar massa. 

El Tortosa va tenir més pegada que el Gandesa
Derbi obert, amb moltes ocasions. La qualitat de Joel i la definició d’Arnau van decidir

PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE I GRAN AMBIENT

El Jesús i Maria va guanyar
la Cava en el derbi (3-2). L’e-
quip de Rojas va fer moltes
arribades en el primer temps
quan va poder avançar-se en
el marcador. Però quan el
partit més igualat semblava
que estava, una indecisió de
Selu, porter visitant, i la seua
defensa, va propiciar el pri-
mer gol d’Ivan. Acte seguit,
amb la Cava desconcertada,
un xut de Teixidó el va rebut-

jar Selu. Del rebuig, Ivan feia
el 2-0. I poc després (44’) un
penal va significar el 3-0 obra
de Teixidó. 
El partit aparentava estar

sentenciat però encara esta-
ria obert. El Jesús i Maria no
va saber finiquitar-lo i la Cava,
amb orgull, va lluitar fins que
va trobar premi amb un gol
fantasma, de Ferran (73’).
Amb el 3-1, el Jesús i Maria
tampoc va poder decidir i va

ser Lleberia, jove jugador
amb bones expectatives pel
que ha ofert fins ara, qui aju-
dat per un rebuig en la seua
rematada, en el cos de Caba-
cés, va marcar el 3-2. Mo-
ments d’incertesa i és que la
Cava encara va disposar d’u-
na darrera ocasió per haver
fins i tot empatat, amb una
centrada a la que no va arri-

bar Ferran.
Victòria local ajustada des-

prés de no haver tingut en-
cert davant d’un CD La Cava
que, tot i tenir encara baixes,
va traure casta quan el derbi
pitjor se li posava. 
La directiva del Jesús i Ma-

ria va aclarir que del resultat
d’aquest partit no depenia po-
der pendre cap decisió. “El
més important és que l’equip,
sobre tot a la primera meitat,
va jugar amb més intensitat i
va oferir una altra imatge, di-
ferent i millor a la de Vilaseca,
de la jornada anterior”.

El Jesús i Maria encarrila al
primer temps però acaba patint

VA VÈNCER 3-2 A LA CAVA EN EL SUPERDERBI

Després del 3-0 al descans,
la Cava va reaccionar a la

represa

Reacció

El Gandesa, molt valent,
amb proposta atrevida, va
perdonar nombroses

oportunitats

Perdona

Una acció del derbi entre el Jesús i Maria i la Cava.

La setmana passada explicàvem que el CD la Cava celebrava
una assemblea de socis per parlar-ne, entre altres qüestions, del
futur del club. Es va fer balanç econòmic i es va obrir un perío-
de de presentació de candidatures presidenciables tenint en
compte que Alcalà deixa la presidència, per motius personals,
tot i que si és necessari continuarà col.laborant amb el club. Es
van fixar 30 dies i segons ha pogut saber Més Ebre, una candi-
datura estaria encapcelada per l’expresident Agustí Rius en la
que seguiria part de la junta actual. I podria existir una altra can-
didatura, encara no oficial, que estaria liderada per Robert Ber-
tomeu, exjugador. Si tot això es confirma, sobre el febrer s’hau-
rien de fer eleccions per decidir la nova presidència del CD la
Cava. Seguirem informant. 

Assemblea de CD la Cava. 
Poden haver-hi dues candidatures

Isaac Casanova fitxa
amb el Catalònia

Més Ebre va dir-ho
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Dissabte, en un partit de juvenils
a l’Aldea, es va lesionar de 

gravetat el jugador aldeà Joan
Montesó, amb trencament de
tibia. I el van operar dimecres.
‘Confiem que aviat es recuperi’,
diuen des de la UE Aldeana: “el
que cal lamentar, sigui per la
situació econòmica o social
actual, que Joan va estar 40
minuts esperant a les ajudes

sanitàries, estés a terra”.

Aquesta setmana un gran entrenador Bartolí, de l'Alcanar B, que ja se li havia pas-
sat pel cap dimitir, en acabar el partit es va trobar amb directius els quals dona-
ven opinions com gairebé cada setmana: "ha de jugar aquest o l'altre". "Mirin sen-
yors, si hi ha un partit entre unes monges que s’arremanguin les faldilles lluitant i
uns jugadors que no corrin i no posen pebrots, guanyaran les monges”, va dir
Bartolí. Dilluns a la nit entrenament amb els jugadors i xerrada, discrepances amb
alguns. "Si vostè segueix, jo me’n vaig a casa". Bartolí, gran professional i gran
persona va dir: "Dimiteixo, jo no vull ser la persona que perjudiqui un col·lectiu de
jugadors que són amics. A més, el motiu també és la manca de compromís d’una
determinada part de l’equip. A m m’agrada el compromís i la serietat. Hi he de destacar que han hagut
jugadors que s’han esforçat i que l’han tingut. Però no tots". Amb la marxa de Bartolí, hi ha alguns
jugadors que els van saltar les llàgrimes i altres, uns pocs, però, que s'alegraven. Jornada 1. Edu
Catala va presentar la dimissió del Sant Jaume  per l'actitud dels jugadors al partit a Móra la Nova;
jornada 2, el Ginestar va perdre 12-1 contra el Godall i el míster Angel Guiu de va dir "falta de lliura-
ment, no corrien, els meus jugadors caminaven”. Jornada 3, l’Ampolla jugava a Cambrils; 7 corrien,
4 caminaven. Jornada 4, Bartolí l'Alcanar B canviava a un jugador al minut 23 perquè no corria, men-
tre en aquesta mateixa jornada l’Horta jugava a Sant Jaume, els jugadors de Cantó no van estar a
l’alçada i van perdonar. I al final se’ls van escapar dos punts. En aquesta mateixa jornada el jugador
Guilllem de l’Ampolla el canviaven a meitat part i per això va demanar la baixa; jornada 5, Santa
Bàrbara perdia  a l’Aldea. L'actitud dels jugadors va deixar molt que desitjar. Jornada 6 un jugador de
l'Camarles no li va voler donar la mà a l'entrenador perquè el van canviar i la passada setmana no
Isaac Casanova era baixa a l’Amposta perquè no s’entenia amb Teixidó hi havia discrepances. Un
entrenador m'ha inspirat en aquest article. És veritat la lluita, el lliurament l'entusiasme, el pundonor
dels jugadors ha baixat en comparació a altres dècades que jugaven en camps de terra, sense mit-
jans i corrien com gaseles. Avui tenen camps de gespa artificial, vestimentes que semblen estrelles
i a més més del 50% d'ells que gairebé tots tenen un bon físic i estan envoltats de dones esplendo-
roses. Avui un jugador del juvenil a un entrenador l’aguanta la banqueta uns partits però pocs tota la
temporada. Fa anys un jugador de primer any d'amateur, estava a la banqueta, jugava uns minuts,
deia gràcies i no protestava mai. El món del futbol ha canviat i les persones hem evolucionat a millor
o a pitjor, doncs, segons es miri si parlem amb jugadors de les dècades dels 40 als 80, ens diran
una cosa molt diferent de com es jugava, es corria i el jugador tenia més lliurament. Fa uns anys els
jugadors se'ls pagava molt bé en aquestes terres en època de bonança econòmica. Amb la crisi, els
últims mesos alguns jugadors no cobren i s'arriba a l'extrem que a la part de Tarragona cobraven un
mes o dos i després tot eren promeses. Però el jugador de futbol antigament no cobrava, després
van arribar les vaques grosses. A Tortosa, un jugador va arribar a cobrar 2.500 euros al mes i a la
Ràpita fins a 4.000 euros al mes. Ara, poc a poc, es torna al d'abans. Estic segur que en deu anys,
a tercera catalana tots els jugadors no cobraran i a 2a., cobraran el que sobre del superàvit que
podran tenir els clubs. Això si, aquesta temporada i la passada hi ha jugadors que han rebut fins a
cinc ofertes, ells es deixen estimar i alguns d'ells tot i l'alta fitxa rendeixen menys que un juvenil. Hi ha
excepcions. Hem passat de pressupostos de Rapitenca o Amposta de 200.000 euros a 70.000 i
cada any una rebaixa més. Han hagut jugadors, sobre tot que han vingut de fora de l’Ebre, que alguns
han estat uns mercenaris, a més que cobraven molt, liaven el vestidor per controlar o carregar con-
tra l'entrenador. Crec que hi ha jugadors que són grans professionals i es lliuren cada partit però hi
ha alguns que van a mig gas, no es cuiden, surten els dissabte nit i no pensen que diumenge hi ha
partit. Recordo un cas d'un jugador del meu poble, de la Sénia, quan estàvem a Preferent que de la
discoteca anava a l'autocar que sortia a les set del matí cap a Barcelona. I no era l’únic. Cada setma-
na un o dos entrenadors es queixen de l'actitud del seu equip i això comença a ser nomal. I és que
avui, el futbolista requereix temps, entrenaments i partits i alguns no estan disposats a cuidar-se per
a jugar, córrer i competir. Una activitat esportiva on els valors, actitud i esforç, es van perdent. 
RAPITENCA BÉ, AMPOSTA COM SEMPRE. Setmana important a la Rapitenca (el dimarts havien
fet pinya al vestidor en una reunió Top Secret). El 3-0 és el de menys, el genial són els jugadors que
han marcat: 3 babys. Ivan Gasparin que porta ja dos gols i és defensa, jugador de primer any d'ama-
teur. Ivan Paez juvenil de tercer any i Gerard Verge juvenil de primer any. Amposta entrava en el pre-
vist el perdre a Balaguer. Es va fer una bona segona part. I diumenge arriba el Tarrega, imbatut i segon
classificat, en els set partits disputats, en cinc no ha rebut gol. Ànim Amposta i aquests aficionats que
pels carrers estrenyen als directius els diria ‘perquè no entren vostès a la directiva ho veurien dife-
rent’. Ànim Teixidó jugadors, directiva, afició que diumenge guanyi el Tàrrega. I i sinó a resar, el calen-
dari és difícil i cada partit és una final. Novetats en els dos equips Issac Casanova va marxar, el dià-
leg d'aquest jugador amb Nacho i Teixidó era el mateix. Aquesta setmana nou fitxatge, Moha. A la
Ràpita va arribar Adrià Alonso, que ha jugat a la divisió nacional d'juvenil del Damm, és un crac ho
asseguro. Partit trampa de la Rapitenca a Sant-boi, equip que porta 4 partits sense guanyar. 
2A CATALANA. ELS EQUIPS EBRENCS ESTAN ADORMITS? De moment només dos equips els
veig fins: Tortosa i Jesus Catalònia, pel seu joc de cada setmana; i en fase de creixement, Gandesa
i Jesús i Maria. La Cava encara no ha aconseguit ni un punt fora de casa, Remolins-Bítem està des-
conegut: "Els equips contraris ja saben com juguem, la passada temporada va ser una gran tempo-
rada, aquesta és una altra. En guanyar dos partits seguits redreçarem la situació" diu el seu mister
Sergi. Un punt ultimes quatre jornades. Alcanar irregular el diumenge a la Canonja. Suspens total,
només dues victòries en set partits. Jesus i Maria, al seu camp els rivals se li pugen a les barbes,
Ampolla li va guanyar i Camarles i La Cava només van perdre per la mínima. Gandesa, crea ocasions
però no té gol, ho va demostrar aquesta setmana a Tortosa. Va merèixer millor sort, ha marcat en
els set partits però ha fallat molt. L’Ampolla no és mateix de la temporada passada però aquest equip
està encara en construcció; van arribar molts fitxatges. Deltebre i Camarles en posicions complica-
des i fent el que poden. Però queda molta lliga i despertaran. En els vuit primers classificats, sols qua-
tre ebrencs Jesús i Maria, Tortosa, Gandesa i Ampolla, Canonja i Vila-seca comanden la lliga mentre
Valls i Roda s'han sumat a la festa. Dels set partits disputats el Jesús Catalonia (nou fitxatge Isaac
Casanova) se li ha vist un equip seriós i competitiu, mala sort en els tres desplaçaments, Sant Pere
Sant Pau, Cambrils i aquesta setmana a Ampolla que va perdre al 89. A Casa són un fortí, només els
va guanyar la federació, per alienació indeguda, no el Jesus i Maria. L’Ampolla tenia moltes baixes
contra el Catalònia, el resultat hagués pogut ser qualsevol empat o victòria visitant. Camarles havia
de guanyar a Tancat, si o si. I així va ser, Bartolo va fer de psicòleg. Deltebre va perdre per una raó:
"El Valls és el millor equip que ens hem enfrontat", diu el seu mister Narcís. 
3A CATALANA. AQUESTA LLIGA JA ESTÀ QUE CREMA. Què passa en aquesta categoria?
Aquesta setmana a Ulldecona haver una mica de lio amb un espectador i l'entrenador del Pinell, qua-
tre paraules i al final una abraçada. En el partit Alcanar-Campredó també hi va haver incidents.
Aquesta categoria està que crema cada setmana hi ha algun mini incident, que si l'àrbitre, que si els

Corren més les monges que els jugadors?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

jugadors s'acaricien, que si un espectador salta al camp, mare meua.... Només sis punts separenels
9 primers classificats i per la part de baix Ulldecona i la Sénia, inaudit, dos històrics en mal moment.
Una lliga cada vegada més definida: un Perelló que apunta una altra vegada a l'ascens i Sant Jaume i
Campredó es compliquen en el descens. Va perdre el Batea la setmana passada a Santa Bàrbara i va
pagament els plats trencats el Sant Jaume. 10-1 i la seva estrella Agusti va marcar 6 gols, cosa mai
vista. Des que vaig dir que el Santa Bàrbara no pujaria s'han posat les piles, dues setmanes guanyant.
Ulldecona confirmat que no pujarà en el seu centenari. Cada setmana una excusa, aquesta perquè Jelti
als 22 minuts ja li havia fet dos gols. No és tan fera el Godall en camp contrari, tot i que malgrat la
golejada al Perelló, va fer una molt bona sensació. Va vèncer 4-1 el Perelló que ha de ha marcat en
totes les jornades i cada setmana està més fort. Magí està crescut. Futur campió? En unes setmanes
els desvetllaré el secret. Móra Nova, se’n van les estrelles i van quedar els jugadors que treballen cada
setmana en els entrenaments, un altre equip que marca cada setmana gol. Corbera crea ocasions però
no marca gol, desconegut aquest equip. Aldeana va despertant amb la seva estrella Salva que des que
va arribar fa tres jornades ha marcat cinc gols no ha cedit un punt; l’Aldeana va guanyar el Roquetenc,
equip que va fer una segona part pèssima. Porto dient fa moltes setmanes que l'equip senienc és un
huracà en els últims minuts. Perdia 0-3 i haguessin pogut ser 0-5 en els 27 últims minuts va fer dos
gols i va poder empatar (2-3). Horta no sap el que és guanyar a casa i no sap el que és perdre en camp
contrari. El seu mister Robert està preocupat per la irregulerat dels seus jugadors que, diumenge, van
donar facilitats que un bon Ginestar va aprofitar. L’A Ametlla només ha guanyat dos partits, ànim Capera
i els seus pupils. No serà fàcil. Ginestar des d'aquell 12-1 a Godall les coses van canviar. Dels 12
darrers punts possibles 7. Àngel Guiu fa resorgir els seus jugadors. Sofriran però poden tirar-ho avant.  
4A CATALANA ELS FILIALS DOMINEN LA LLIGA. Ni Bot, ni Benissanet han guanyat. ni han puntuat.
Les últimes places d'aquests equips sorprenen. Jesús Catalònia, líder ferm. Gran defensa, Vilalba i
Olimpic ja demostren que van camí de tercera catalana. Aquesta lliga serà de les més emocionat. 5
filials entre els set primers i una Aldeana bestial. 
CALENDARIS DE BENJAMINS I PRENBENJAMINS JA ESTAN A ICOMPETICION. Des d'aquesta
setmana ja poden consultar els calendaris de les categories del Consell Comarcal del Baix Ebre i del
Montsià, els marcadors d’aquests equips s'incorporen els dilluns i dimarts. Icompeticion, és l'única web
que cobreix tot el futbol comarcal des d’amateur, futbol base i futbol- 7, a més de veterans i fèmines.

TERCERA CATALANA

La categoria està embogida. I, a la
vegada, interessant. L’Horta, amb
nou, va golejar al Pinell (1-4). Però
diumenge contra el Ginestar no va
tenir la mateixa intensitat, sobre tot
a la primera meitat, quan va fer con-
cessions, així com a l’inici de la
represa. El Ginestar, més posat, va
anar per feina i amb gols de
Caballos va encarrilar el duel. Àlex
feia el 0-3. I Sergi Rodriguez, al final,
establia l’1-3. 

Tercer triomf seguit de l’Aldeana
que s’enlaira. El Roquetenc, dins de
la igualtat, va tenir més opcions al
primer temps. Però a la represa, el
gran fitxatge, Salva, va fer aviat l’1-
0. I l’Aldeana va oferir la seua millor
versió davant d’un Roquetenc que
es va diluir i, amb deu, ja no va reac-
cionar. Moya, en ratxa, va senten-
ciar. Satisfacció entre els aficionats
locals pel joc i la victòria.
Diumenge, Roquetenc-Batea. 

ALDEANA-ROQUETENC 2-0

Segona victòria seguida del Santa
Bàrbara, que ja s’estabilitza. La
Sénia, al primer temps, no va estar
dins del partit. El Santa, sí. Ja guan-
yava 0-3 als 30’ amb gols de
Gilabert, Mulet i Nico. A la represa,
van millorar els locals i Ramon i
Amado (63’ i 88’) van ajustar la con-
frontació. El Santa no havia senten-
ciat i va acabar patint, quan els locals
van tenir una opció en temps afegit. 

El Móra la Nova va vèncer amb
gol de Jacob el Corbera en un par-
tit gris i en què la conclusió positi-
va per als locals la victòria. El
Corbera, limitat, no està en el seu
millor moment. Al contrari. No té
bona dinàmica. Per això busca un
fitxatge que aviat pot trobar amb
un davanter. El Móra segueix tirant
per amunt. 

El Perelló va golejar el Godall i
demostra que està intractable. El
Godall, malgrat el resultat, va fer
una bona sensació estant dins del
partit i tenint opcions fins que els
locals van marcar el 4-1. Alex
Clua va obrir el partit (44’) i Arnau,
inspirat, va fer el segon. Magí,
que ja es destapa, va sentenciar
amb dos gols, el segon després
del 3-1 que va marcar Aleix.

PERELLÓ-GODALL 4-1

El Batea es va recuperar de la
golejada a S. Bàrbara amb un
resultat aplastant contra el Sant
Jaume. El partit es va decidir a la
represa quan el Batea va marcar
el 4-1 i el Sant Jaume va enso-
rra-se. L’equip de Xavi Llorach
no va poder reaccionar i el líder,
torna a ser-ho, va ampliar l’avan-
tatge fins al 10-1. Agustí (6),
Enric (3) i Cristian van marcar.

BATEA-S. JAUME 10-1

El Flix va guanyar amb solvència en la
seua visita a l’Ametlla. Baltasar Capera,
tècnic local, comentava que “el Flix va
merèixer la victòria. Un equip ordenat i
equilibrat. Ha estat el que és m’ha agra-
dat dels que he vist fins ara”. A la repre-
sa, Llorenç obtenia el 0-2 i Joel, acte
seguit (53’), el 0-3. El partit sentenciat.
Pepe va marcar l’1-3. El Flix recupera
diumenge a Yuri. 

El Pinell va reaccionar, després de
la derrota contra l’Horta. Aviat, Yelti
va marcar el 0-1. L’Ulldecona, amb
qui ha tornat el defensa Dani, va
estar malament i el Pinell, centrat,
va  decidir abans del descans amb
el 0-3. Primera part deficient dels
locals que no van millorar a la
represa, fallant un penal. Moltes
baixes però tambe mal moment.

L’Alcanar B va empatar amb el
Campredó, equip que va avançar-se
dos cops i que va poder decidir però
que també va poder perdre en un duel
en el que podia passar de tot i que va
tenir moments tensos. La dimissió de
Bartolí i Roberto ja s’havia plantejat dies
enrera. 

Intractable Passen per sobre Satisfacció local

LA SÉNIA-S.BÀRBARA 2-3

Els planers creixen

M. NOVA-CORBERA 1-0

Partit per oblidar
HORTA-GINESTAR 1-3

Cara i creu

L’AMETLLA-FLIX 1-3

Bona imatge del Flix

ULLDECONA-PINELL 0-3

Hat-trick de Yelti ALCANAR-CAMPREDÓ 2-2

Podia passar de tot

DE L’ALCANAR B

Bartolí deixa de ser el tècnic

Josep Lluís Bartolí i Roberto Blanco formaven tàndem tècnic enguany
a l’Alcanar B. Aquesta setmana han decidit no seguir. Segons Bartolí,
“per falta de compromis d’alguns jugadors. No de tots. Hem de desta-
car que n’han hagut que han estat molt compromesos, però no han es-
tat tots”. Bartolí afegia que “i pel que respecta als directius del filial, han
hagut casos que han estat al costat i han donat suport, però n’han ha-
gut d’altres que no han ajudat per al bon funcionament. Sap greu pels
directius i jugadors que s’havien implicat però creiem que és la millor
decisió a hores d’ara”. 
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Fran (Catalònia)

Jonatan (Amposta)
Trinquet (Alcanar)       Gasparin (Rapitenca)

Xixo (La Cava)            

Pau Sansaloni (Camarles)         Gumiel (Gandesa) 

Ivan Gonzalez (J i Maria)              Jota (R. Bítem) 

Joel (Tortosa)        Paco Casas (Ampolla)

Gilabert (S. Bàrbara)     Yelti (Pinell)

Agustí (Batea)
J. Mani (Flix)                              Moya (Aldeana)

Jordi Fibla (Alcanar B)

Quim (La Sénia)
Chico (Ginestar)         J. Otero (Roquetenc) 

Marc Andreu (Perelló)

EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

EQUIP %
D.

Nº

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

7
7
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

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

MILLORS VISITANTS
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: CD Tortosa

Aquest Tortosa és el millor de les tres darreres temporades. Sis jugadors han marcat gols i
de les incorporacions, dos jugadors destaquen: Povill i Puig a més d’Albert Arnau que, des-
prés de la lesió, ja explota. La resta de jugadors ja hi eren i això és bo per un equip que està
invicte a casa i que només ha perdut a Jesús i per la minima. Pinta de meravella aquest
Tortosa.
Nota: avui, rànquing de plantilles de 1a, 2a i 4a. I enlloc esportivitat, taula dels millors equips visitants.

Top secret
DERTUSA O TORTOSA. Vaig cometre un
error la setmana passada en dir que el
Tortosa no tenia jugadors alevins i que havia
retirat un equip, sense recordar que en té
quatre com a Dertusa. Sobre les quotes, és
cert que s’han rebaixat però també hi ha
queixes de que pel tema dels taxis els equips
han d’entrenar a la mateixa hora i existeix
una massificació gran per entrenar en mig
camp. De totes formes, jo penso que seria
bo  unificar un nom i posar-ho a tot el de
Tortosa. ¿Per què no unir Tortosa i l'Ebre-
Escola que a més té un equip a 4a catalana?
Els de l’Ebre Escola són tan bons com el
Tortosa, i a sobre juguen gratis. ¿Què espe-
ra el CD Tortosa a unificar tot el futbol de
Tortosa i fer una gran família Tortosa Ebre
que és el nom ideal?.  O potser les relacions
no són bones? O potser no n’hi ha? No ho sé,
però caldria posar fil a l’agulla.

TOP SECRET. Un tècnic d’un club impor-
tant, que no és l’Amposta, pot estar qüestio-
nat per alguns jugadors que no estan d’a-
cord amb la seua proposta de joc.

AGUSTÍ (BATEA)
El Drogba de la Ribera va arribar al Batea la
temporada passada, després d’estar al

Batea i Pinell. La seua potència física li fan
ser una garantia ofensiva per crear oca-

sions i fer gols. Diumenge en va marcar 6.  

El protagonista

JUGADORNº
Victor Reales
Jonatan Llorach
Gustavo Soriano
Josep Becerra
Marc Vernet
Issac Casanova
Victor Calsina
Cristopher
Diego Becerra

19
16
16
13
13
11
6
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº JUGADORNº

Agus Ojeda
Toño Giménez
Ivan Gasparin
Raul Istoc
Josue Andreu
Alex Borull
Alexis Jimenez
Gerard Verge
Vilarroya
Ivan Paez
David Silva

16
12
10
9
9
8
8
7
6
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº P. JUGADORNº

Josep Trinquet
Jan Esteller
Ion Oslabanu
Ivan Diaz
Ximeno
Adria Valsels
Figo
Xavi Molas
Genis Valls
Jose Romero
Raül Vates

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR
NºP.

21
17
14
12
10
9
6
6
5
3
1

P JUGADORNº
Sergio Ruiz
Maikel Fernandez
Paco Casas
José Roldan
Aitor Arasa
Manel Sol
Enric Safont
Xema Esteban
Cristian Regolf
Marc Perelló
Albert Sanchez

14
14
13
12
8
6
6
5
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOLLA
Nº P.

JUGADORNº

Abraham Navarro
Francesc Melich
Gerard Fresquet
Edgar Samper
C. Bertomeu
Juanjo Centelles
Pau Sansaloni
Brigi Garcia
Joseph Ongola
Marc Prades
Roger  Prats

15
15
15
13
12
8
8
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº JUGADORNº

Jaume Pedra
Marc Mars
Marc Casanova
Enric Ferré
Miquel Mola
Manu Sosa
Jordi Porres
Javier Chacon
Oriol Bertomeu
Robert Lopez
Pep Lucas

18
16
13
13
12
8
7
6
5
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº P. JUGADORNº

Jaume Gumiel
Pere Martinez
David Rojas
Jaume Guiu
Fedreric Gine
Jaume Soriano
Dilla
Marc Domenech
Joan Batiste
Pol Bladé
Arnau Cugat

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
NºP.

20
15
12
11
11
8
7
5
3
3
3

P JUGADORNº
Toni Ondozabal
Fran Reolid
Dani Inesta
Sergi Escoda
Cristian Arasa
Pau Diez
Ivan Cornejo
Eugeni Del Cerro
Joan Casanova
Leandro Rovira
Juanjo Rovira

23
20
15
13
7
6
6
5
5
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J. CATALÒNIA
Nº P.

JUGADORNº

Raul Teixidó
Mauri Ulla
Sebas Albacar
Ivan Gonzalez
Jesús Ferreres
Sergi Curto
Albert Torres
Julio Pardo
José Mari  
Nico Diaz
Raül Gonzalez

22
19
14
13
12
7
7
3
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J. I MARIA
Nº JUGADORNº

Narcís Franch
Ferran Roig
Xixo
Raimon Fosch
Mario 
Joan Queralt
Jordi Lleveria
Oscar Ruibal
Temitayo
Marc Pardo
Selu

20
16
12
11
10
9
8
7
7
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P. JUGADORNº

Aaron Navarro
Sergi Bel
José Ramon
Jota
Josep Llaó
Angel Sanchez
Oscar Benet
Xavi Gisbert
Guillem Navarro
Emili Descarrega
Enric Ubalde

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R. BÍTEM
NºP.

24
21
17
12
10
8
6
3
2
1
1

P JUGADORNº

Moha
Cristian Ventura
Joel Forné
Alfons Povill
Josep Vilanova
Manolo Puig
David Vilanova
David Monge
Gerard Estrella
Marc Gisbert
Albert Arnau

17
13
13
13
12
10
8
5
5
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P.

JUGADORNº

Albert Alegre
David Pujol
Raul Tomas
Àlex Alegre 
Joan Nicolas
Fortunato
Reverté
Dani Andreu

23
14
11
7
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8

ALDEANA B
Nº JUGADORNº

José Luis Amador
Miquel Malras
Joaquin Miralles
Omar Hamdqui
Victor Gil
Raul Martinez
Roger Miralles
David Blanch

18
15
12
9
7
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8

ARNES
Nº P. JUGADORNº

Alexis Pedraza
Nacho Aroca
Albert Troyano
Sisco Mendez
Albert Miró
Xavi Suarez
Albert Falco
Fernando Maña

1
2
3
4
5
6
7
8

ASCÓ B
NºP.

14
13
11
10
6
5
5
4

P JUGADORNº

Ruben Brull
Roger Mora
Joan Clua
Xavi Roldan
Miguel Gonzalez
Ivan Bladé
David  Gomez
Miguel Rozas

12
12
12
11
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8

BENISSANET
Nº P.

JUGADORNº

Jordi Segura
Wili
Genis Aubanell
Didac Ayuda
Josep Soro
David Fontanet
David Domènech
Oriol Salvadó

11
9
7
6
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8

BOT
Nº JUGADORNº

Marc Gilabert
Roger Prats
Jack Davenport
Jordi Alifonso
Toni Sanz
Jonatan Melich
Jonatan Reverté
Alex Rovira

17
12
10
9
7
6
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

David Espuny
Paco Rodriguez
Pau Jornet
Toni Aranda
Diego Gonzalez
Pau Galiana
Jordi Baucells
Alex Estorach

1
2
3
4
5
6
7
8

EBRE ESCOLA
NºP.

13
12
10
7
7
5
5
5

P JUGADORNº

Cristian Cid
Lachen
Àlex Castrejon
Carlos Ferreres
Àlex Calle
Dani Fernàndez
Nestor Altaba
Sergio Olivé

22
9
9
8
7
6
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8

CATALÒNIA B
Nº P.

JUGADORNº

Didac Navarro
Alex Curto
Aaron Casanova
Isma Gutierrez
Marc Vizcarro
Gerard Betoret
Dani Beltran
Juan Cortes

9
8
7
6
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8

J. I MARIA B
Nº JUGADORNº

Rafel Reverté
Ferran Adell
Reinaldo Rocha
Eric Sales
Miquel Tomas
Gilabert
Lluch Girbes
David Mosegui

16
14
12
9
5
5
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8

LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

Dany Calvo
Sergi Vila
Johan Pérez
David Ferre
José Luis Nicolas
Joaquin Vila
Josep Gonzalez
Arnau Prada

1
2
3
4
5
6
7
8

OLIMPIC
NºP.

16
12
11
8
7
6
5
5

P JUGADORNº

Miguel Piñol
Lluis Zaragoza
David MartÍnez
Cristan  Melero
Àlex Pallares
Jonatan Ruiz
Alex Sunyer
Abdelali

11
8
8
8
8
7
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8

R. BITEM B
Nº P.

JUGADORNº

Roger Marti
Cesc Julve
Josep Martí
Martí  Farreny
Joseph
Sergi Madueño
Lluis Escoda
Laureà

10
10
8
5
5
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8

ROQUETENC B
Nº JUGADORNº

Robert Beltran
Josep Folqué
Jordi Sanz
Izquiano
Victor Bertomeu
Diego Gascon
Sergi Doblado
Vicente

19
14
9
9
7
7
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8

TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Jhon  Moukset
Abdul
Joan Aregio
Ros Arrufat
Musta
Joel Gimemez
Albert Aubanell

1
2
3
4
5
6
7
8

VILALBA
NºP.

18
11
9
8
7
4
2

P JUGADORNº

Marc Vericat
Soufiane 
Didac Martinez
Edgar Pepió
Angel Garcia
Xavi Lafarga
Younnes
Toni Cid

14
14
9
9
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8

XERTA
Nº P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ebre E-Ascó (16h)

Xerta-Arnes (15h)

R. Bítem-Roquetenc(15.30 h)

Tivenys-Catalònia (15.30h)

Aldeana-la Galera (15.30h)

diumenge

Benissanet-J. i Maria (16h)

Olimpic-Vilalba (17h)

Bot-Camarles (16.30h)

RESULTATS

5a jornada 4a catalana 

Ascó-Benissanet 3-1

Vilalba-Ebre E 5-2

Arnes-Olimpic 2-3

Roquetenc-Xerta 4-1

Catalònia-R. Bítem  2-0

la Galera-Tivenys   3-0

Bot-Aldeana 2-3

J. i Maria-Camarles        3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia         5 13 4 15

2. Vilalba             4 16 3 12

3. Olimpic            5 11 8 12

4. Rem.-Bítem       5 9 4 10

5. Ascó               5 10 6 10

6. J. i Maria          4 12 8 9

7. Roquetenc        5 9 4 8

8. Aldeana            5 11 11 8

9. Ebre Escola       5 8 8 7

10. la Galera         5 8 8 6

11. Tivenys           5 18 19 6

12. Arnes             5 4 9 3

13. Xerta              4 6 13 3

14. Camarles        5 12 21 1

15. Bot                4 5 11 0

16. Benissanet       5 3 18 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Prat At-S. Eugenia 

Santpedor-Guineueta

Palleja-Bonaire

Fontsanta-Sant Pere

Tortosa E-La Roca (diu 12 h)

Pardinyes-Sabadell

Cerdanyola-S. Gabriel

S. Quirze-Llerona

RESULTATS

5a jornada 

Guineueta-At. Prat   1-4

Bonaire-Santpedor   1-1

S. Pere-Palleja   3-0

La Roca-Fontsanta   3-2

Sabadell-Tortosa E 4-1

S. Gabriel-Pardinyes   2-0

Llerona-Cerdanyola    1-2

S. Eugenia-S. Quirze  6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Pere 18 4 15

2. Cerdanyola 14 3 13

3. La Roca 14 7 13

4. S. Gabriel 12 2 9

5. Sabadell 14 7 8

6. Tortosa E 12 6 8

7. Palleja 11 5 7

8. At. Prat 12 8 7

9. Pardinyes 11 10 6

10. Bonaire 9 11 5

11. S. Eugenia 11 13 4

12. Fontsanta 5 9 4

13. S. Quirze 7 15 4

14. Guineueta 7 18 3

15. Santpedor 8 24 1

16. Llerona 3 26 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Molins-Camp Clar

la Cava-S. Cugat (diu 12h)

Vilafranca-Santboià

Riudoms-Fontsanta

P. Cases-Levante

Icomar-Montserratina

RESULTATS (dia 21)

5a jornada 

C. Clar-Sant Vicent     4-1

Sant Cugat-Molins    3-3

Santboià-la Cava     1-2

Fontsanta-Vilafranca   3-7

Levante-Suburense    1-2

Montserratina-P. Cases  0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Camp Clar      19 3 12

2. Vilafranca At    16 7 12

3. Molins            16 7 10

4. Pub Cases      5 0 10

5. Riudoms         8 1 8

6. S. Vicent        11 6 7

7. la Cava          6 7 7

8. Suburense      3 3 6

9. Icomar           3 5 4

10. S. Cugat       10 13 4

11. Levante        7 11 3

12. Santboià       7 17 1

13. Fontsanta      4 25 1

14.Montserratina 3 13 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Jesús i Maria-Amposta

Filrey R. Bítem-Catalònia

la Sénia-Ulldecona

Alcanar-Vinaròs

Perelló-Aldeana

Rapitenca-Canareu

Tortosa-Roquetenc

RESULTATS

2a jornada 

Ulldecona-Roquetenc 3-1

Aldeana-Alcanar 3-0

Canareu-Perelló 4-0

Filrey R. Bítem-Tortosa1-10

Amposta-Rapitenca 2-0

Catalònia-J. i Maria 4-0

Vinaròs-la Sénia 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 11 2 6

2. Canareu 5 0 6

3. Ulldecona 5 2 6

4. Aldeana 7 4 4

5. la Sénia 7 6 4

6. Catalònia 5 2 3

7. Rapitenca 2 3 3

8. Tortosa 11 3 3

9. J. i Maria 3 5 3

10. Vinaròs 3 4 1

11. Roquetenc 2 4 1

12. Alcanar 0 4 0

13. Filrey R. Bítem 2 13 0

14. Perelló 2 13 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Horta (15.45 h)
Móra Nova-Godall (16 h)

diumenge
S. Bàrbara-Perelló (18.30 h)
St. Jaume-la Sénia (15.45 h)
Roquetenc-Batea (16.30h)
Pinell-Aldeana (15.45 h)
Ginestar-Ulldecona (16 h)

Flix-Alcanar (16 h)
Corbera-l’Ametlla (16h)

RESULTATS

7a jornada, Tercera catalana  

La Sénia-S. Bàrbara 2-3

Batea-S. Jaume 10-1

Aldeana-Roquetenc 2-0

Ulldecona-Pinell 0-3

Horta-Ginestar 1-3

Alcanar-Campredó 2-2

L’Ametlla-Flix 1-3

Móra N-Corbera 1-0

Perelló-Godall 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 7 21 10 16

2. Perelló 7 16 7 16

3. Móra la Nova 7 14 6 15

4. Godall 7 23 10 13

5. Roquetenc 7 11 7 13

6. Aldeana 7 13 9 12

7. S. Bàrbara 7 13 9 12

8. Horta 7 13 11 11

9. Flix 6 11 12 10

10. Pinell 6 10 10 9

11. Alcanar 7 6 9 8

12. Ginestar 7 13 21 8

13. Ulldecona 7 10 11 7

14. Corbera 6 6 8 7

15. l’Ametlla 6 8 11 6

16. la Sénia 7 12 15 5

17. S. Jaume 7 7 30 4

18. Campredó 7 4 15 2

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Camp Clar-Tortosa (17h)
diumenge

Tancat-Deltebre (17h)
Catalònia-Camarles (16.30h)

Alcanar-Ampolla (17 h)
Vilaseca-Canonja (17h)
la Cava-Cambrils (16h)

R. Berà-J. i Maria (16.30h)
Gandesa-R. Bítem (17.30 h)
Valls-SP i SP (17.45 h)

RESULTATS

7a jornada, Segona catalana

Tancat-Camarles 1-2

l’Ampolla-Catalònia 2-1

Canonja-Alcanar 2-0

Cambrils-Vilaseca 0-3

J. i Maria-la Cava 3-2

R. Bítem-Roda Berà 1-4

Tortosa-Gandesa 3-1

SP i SP-C. Clar 1-2

Deltebre-Valls 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 7 17 2 17

2. Canonja 7 15 7 15

3. J. i Maria 7 17 10 15

4. Tortosa 7 17 7 14

5. Gandesa 7 11 8 13

6. l’Ampolla 7 15 13 13

7. Valls 7 13 11 12

8. Roda Berà 7 10 7 11

9. Rem. Bítem 7 13 11 10

10. Alcanar 7 11 11 8

11. Cambrils 7 8 13 8

12. la Cava 7 14 12 7

13. Catalònia 7 8 12 7

14. Deltebre 7 8 15 7

15. Camarles 7 9 12 6

16. Camp Clar 7 6 11 6

17. SP i SP 7 7 19 6

18. Tancat 7 7 25 3

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va guanyar el
Vilafranca 2-1 i és 
sisè a la taula. 

En la jornada vinent visita
el Palamós.

Reacció
PRÒXIMA JORNADA 

Terrassa-Gavà
Figueres-Vilassar

Castelldefels-Martinenc
Masnou-Manlleu

Sabadell-Santfeliuenc
Vilafranca-Cerdanyola
Palamós-Ascó (diu 17h)

Prat-Muntanyesa
P. Mafumet-Peralada

Rubí-Europa

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

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Santboià

Morell-Torredembarra

J 25 Setembre-Viladecans

Catllar-Almacelles

Amposta-Tàrrega (17h)

Lleida-Balaguer

Vilanova-Igualada

Torreforta-Mollerussa

S. Ildefons-Rapitenca (diu 12h)

RESULTATS

7a jornada, Primera catalana

Torredem.-Reddis 1-0

Viladecans-Morell 0-2

Almacelles-Juv 25 Set. 1-0

Tàrrega-Catllar 3-1

Balaguer-Amposta 3-1

Igualada-Lleida 3-1

Mollerussa-Vilanova 2-4

Rapitenca-Torreforta 3-0

Santboià-S. Idefons 1-1

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilanova 7 11 5 14

2. Tàrrega 7 9 3 13

3. Balaguer 7 9 5 13

4. Catllar 7 10 8 13

5. Morell 7 9 9 12

6. Reddis 7 9 7 11

7. Torredembarra 7 10 10 11

8. Rapitenca 7 10 7 10

9. Almacelles 7 8 8 9

10. Santboià 7 13 11 8

11. Mollerussa 7 9 10 8

12. Viladecans 7 7 9 8

13. S. Ildefons 6 8 9 7

14. Igualada 7 8 11 7

15. Lleida 6 3 9 7

16. Amposta 7 6 9 6

17. J. 25 Setembre 7 4 7 5

18. Torreforta 7 6 12 4



DIVENDRES 24
D’OCTUBRE
DE 2014

diarimés
ebrepublicitat
19www.mesebre.cat

55.000
L E C T O R S



DIVENDRES 24
D’OCTUBRE
DE 201420

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

55.000
L E C T O R S

La pugna entre Sebastien
Ogier i Jari Matti Latvala pel
títol de pilots és el màxim
al.licient del RalliRACC
Catalunya, la prova catalana
del Mundial. Colofó   per a
aquesta, la 50a edició de la
prova, que començà ahir
dijous amb un tram urbà a
Barcelona, al costat de la font
de Montjuïc  però l'epicentre
se situa en terres ebrenques i
amb un final una vegada més a
Salou i Port aventura.
Per part espanyola destaca la
presència de Dani Sordo-Marc
Martí, equip oficial de Hyundai,
que figura entre els favorits a
la victòria, mentre que Xevi
Pons-Alex Haro conduiran un
Ford Fiesta WRC2 amb el qual
estan treballant durament per
afrontar el 2015 el mundial
complet.

0rganització

La prova es va iniciar amb l'e-
tapa mixta, una peculiaritat del
Mundial exclusiva del
Catalunya, que durant anys ha
estat prova pionera a introduir
o revisar noves normes espor-
tives o de seguretat, que des-
prés són adoptades pel con-

junt de proves del Mundial. La
FIA ha confiat sempre en l'e-
ficàcia del RACC.  L’etapa d’a-
vui divendres pot marcar de
manera decisiva la prova,
sobretot perquè dos dels seus
trams (es fan dues vegades)
són dels més llargs del Ralli.
L'altra clau serà el tram
d'Escaladei, de 50 km, el dis-
sabte, el més llarg de la histò-
ria de la prova i buscat per
conmemorar el 50è aniversari
de la mateixa.

Horaris
Segon dia - Divendres, 24 
SS 2/SS 5 
• Gandesa (terra) 7,00 km
08:33h i 13:54h
SS 3/SS 6 
• Pesells (terra) 26,59 km
08:58h i 14:19h
SS 4/SS 7 
• Terra Alta (terra-asfalt)
35,68 km 10:01h i 15:22h
Día 3 - Dissabte 25 
SS 8 
• Tivissa (asfalt) 3,96 km
09:08h

SS 9/SS 11 
• Escaladei (asfalt) 50 km
09:51h i 14:16h
SS 10/SS 12 
• Colldejou (asfalt) 26,48
km 11:14h i 15:39h
SS 13 
• Salou (asfalt) 2,24 km
17:07h

Ralli amb sabor ebrenc
MUNDIAL. A GANDESA I A TIVISSAA GANDESA, DIUMENGE. BTT

Trenca-torrompers
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GASTRONOMIA

«La cuina de casa nostra». Avui: Panellets

Imatge de la setmana. 

Ingredients 
(per a uns 60-70 panellets variats):

Per a la base de massapà: 
1 kg de pols d'ametlla marcona (mai amar-

gant!), 6 o 7 ous i 800 grams de sucre .
De pinyons: 400 grams de pinyons (20

grams/panellet), 1 ou per a l'arrebossat, 1 ou
per a la pintada.

Massa base: 
Primer prepararem el massapà: posem la pols

d'ametlla, el sucre i els ous en una pastera o
atuell, i hi anem fent massa fins que estigui tot lli-
gat. La pastada es pot fer a mà, però l'ajuda de
la màquina és d'agrair. Ho deixem reposar a la
nevera 24h 

Barregem un ou amb els pinyons. Ensucrem el
taulell amb sucre llustre o farina i hi treballem el
massapà, fent-ne dos xurros d'uns dos centíme-
tres de diàmetre. Amb un ganivet o una espàtula
l'anem tallant en porcions de la mida d'un pane-
llet (uns 15 grams). Els donem forma de bola i

els arrebossem amb els pinyons mesclats amb
l'ou. Els col·loquem en una safata i els coem al
forn a 220 graus entre 8 i 10 minuts, procurant
que els arribi més calor per dalt que per baix.
Per a altres panellets es farà el mateix amb l’in-

gredient que es vulgui utilitzat.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Cel poc ennuvolat pel pas de núvols alts i prims, tot i que a sotavent del Pirineu
i del Prepirineu es formaran núvols mitjans. Al llarg de la tarda els núvols alts es
faran més nombrosos i tendiran a deixar el cel enteranyinat, en especial al terç
oest. Malgrat tot, els núvols seran més abundants i compactes al Pirineu occi-
dental.

Precipitacions

No se n'esperen.

Temperatures

Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes, si bé es mantindran
sense grans canvis a les terres de l'Ebre i baixaran lleugerament a les valls del
Pirineu i del Prepirineu oriental. Es mouran entre 1 i 6 ºC al Pirineu, entre 4 i 9
ºC al Prepirineu, a la depressió Central, al prelitoral nord i al sud de la Costa
Brava, entre 7 i 12 ºC a la resta del prelitoral, i entre 11 i 16 ºC a la resta del
país. Les màximes seran lleugerament més altes. Oscil·laran entre 16 i 21 ºC al
Pirineu, entre 21 i 26 ºC a la meitat sud, i entre 19 i 24 ºC a la resta del territo-
ri.

Visibilitat

Entre bona i excel·lent.

Vent

Al nord de l'Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb cops forts.
A la resta del país, fins a primeres hores del matí i a a nit bufarà fluix i de direc-
ció variable, amb domini dels terrals al litoral i del mestral a les terres de l'Ebre.
Durant les hores centrals del dia s'imposarà el component oest a l'interior de la
meitat oest, mentre que bufarà de component sud al litoral i a l'interior de la mei-
tat est. En general serà fluix amb cops moderats.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 13°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Borges Ayats, Joan     

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977444165   

Ulldemolins Reverter, Xavier         

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921     

Romances Pujol. , Maria del Carmen 

Crta de Grao,49 (Amposta) 977700483

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6     (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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’interès

55.000
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dins  de la teva  vida sentimental , avui tindràs  l'art
de veure  el costat  millor  de les coses  i de les per-
sones . Pensa que tens  mil maneres  de fer esport
mentre et diverteixes .

Taure
20/4 al 19/5

La sensació  de risc  i el forts  estímuls  que
reps  per part  de la teva  parella  et mantindran
alerta .Quan  hi ha crisi , el més  important  és
poder aprendre  la lliçó .

Bessons
20/5 al 21/6

Amb  Venus  transitant  pel teu  signe , la teva
sensualitat  es manifesta  de manera  natural .
Et fa  atractiu  i desitjat  per les persones  que
t'envolten.

Cranc
22/6 al 21/7

Tens la sensació  que dintre  teu  viuen  senti-
ments  que van en moltes direccions. Augment
de la teva percepció intuïtiva i de la  teva sensi-
bilitat. 

Lleó
22/7 al 22/8

Viuràs  moments  encantadors  i de molta proximi-
tat  amb la teva parella .Respecte  a la teva salut ,
et convé mantenir una alimentació equilibrada que
et reposi del teu  desgast  diari.

Verge
23/8 al 21/9

Vius  una època  molt activa  en la teva vida de parella ,
fet  que et  donarà  una excel·lent  visió  dels teus
assumptes  sentimentals . Avui  has d'evitar  conduir
amb presses.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un  període  ideal per prendre  decisions  que et
beneficiïn pel que fa a l'amor. Respecte  a la teva salut,
una nova filosofia  de vida  et pot fer canviar  els esque-
mes.

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit  de Venus  per la teva casa  vuit  reflec-
teix  que part de la energia  la utilitzaràs a  viure  el
sexe amb més  intensitat. Si generes  més equili-
bri entre oci  i feina , pots millorar  la salut.

Sagitari
21/11 al 21/12

Amb Venus transitant  per la teva casa set la teva
energia  actual millora  les teves relacions  sentimen-
tals o socials. Dintre teu s'aviva el desig de superar
totes les dificultats.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs una més gran expressió  creativa  i més
confiança  en tu mateix  en els assumptes  sen-
timentals. Et trobes  en un moment  alegre  i
expansiu.

Aquari
20/1 al 18/2

Vols experimentar , veure  i sentir  fins a on pots
arribar  en la teva vida sentimental. Respecte  a
la teva salut , cuida  la teva gola , evita els llocs
contaminats  pel fum. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , perquè  trobis l'equilibri , has
d'oblidar-te de situacions  del passat  que a l'actuali-
tat  ja no  tenen valor. Els pulmons et poden provo-
car  problemes.
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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

FORMACIÓ Ñ

Classes particulars a
Amposta. Infantil, primà-
ria, ESO, Batxillerat.
Preus econòmics.Telf.
722183706.

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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Però la de dissabte va tenir
una vessant més afectiva per-
què es va fer un homenatge a
un dels molts jugadors
emblemàtics que durant la
història ha donat la fructífera
cantera ulldeconenca. Es
tracta de Joan Verdiell ‘Agos’,
que sent juvenil ja va jugar
amb el primer equip de
l’Ulldecona a Segona regio-
nal, pujant a Primera la tem-
porada 79/80. La 83/84 va
fitxar amb el Tortosa de la mà
del president Joan Vidal.
Posteriorment va jugar amb
el Vinaròs i la Rapitenca
abans de tornar a l’Ulldecona,
on va penjar les botes, entre-
nant el juvenil les campanyes
99/2000 i 2000/01. A més
dels exjugadors de la década
dels 80 i dels juvenils que va
entrenar, Agos va rebre va
comptar amb la visita sorpre-
sa de companys seus de l’è-
poca del Tortosa, Vinaròs i
Rapitenca que van anar apa-
reixent al camp des dels ves-
tidors. Posteriorment, es va
fer el partit en una matinal
molt emotiva i que va servir
de retrobament per tots ple-
gats. Fotos: Novart7.

Homenatge a Joan Verdiell ‘Agos’

Dissabte passat, el
Municipal d’Ulldecona va
viure una jornada emoti-
va. Durant l’any ja s’han
efectuat diverses troba-
des d’exjugadors del
club, amb motiu del cen-
tenari que es viurà el
proper.

Dins dels actes previs a la celebració del centenari del CF Ulldecona

DISSABTE PASSAT, A ULLDECONA

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Companys d’Agos al Tortosa, Vinaròs i Rapitenca i que van fer l’homenatge amb jugadors de l’Ulldecona de la década dels 80 i els juvenils que ell va entrenar. En peu i, d’esquerra a dreta:  
Viñes, Anguera, Bernat, Casiano, Rubiales, M. Verdiell, Camarero, Valldeperez, Agos, Pepe, Navas i Sergio. Ajupits: Samper, Pep Carcellé, Andrés, Adell, Keita, Royo, Ferra i Mingo.

NOVART7 

Agos amb el Tortosa (83/84) al Mini. En peu: Mayolas, Rubiales, Casiano, Bernat i Anguera. 
Ajupits: Agos, Nico, Vizcaino, Jesús, Andrés i Grifoll


