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Terres de l’Ebre. Adam Tomàs repetirà com
a candidat d’ERC d’Amposta a les properes
eleccions municipals. P3

Esports. Setmana de destitucions:
C.Rodriguez i Jordi Rojas deixen de ser els
tècnics de l’Alcanar i J. i Maria.                  P14

Terres de l’Ebre. El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre realitza el pregó de
les Festes Majors de Xerta. P8
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Gala a Villa Retiro, ahir la nit

Darrera setmana, abans del 9-N. Malgrat la possible impugnació del Govern espanyol, la campan-
ya seguirà fins a l’últim dia ‘per aconseguir la màxima participació’. Aquest és el missatge. El con-
flicte d’Horta, malgrat tots els intents, no s’ha pogut solucionar i ha creat discrepances així com els
punts de participació de les EMD i ‘altres nuclis’.

P3

Recta final de la campanya del 9-N

Ahir dijous es va celebrar a l'Hotel Restaurant Villa Retiro de Xerta el lliurament de premis a dotze empreses ebrenques en reconeixe-
ment a la seva activitat empresarial. També es van destacar a entitats pel seu compromís amb el territori. Aquest acte va voler valorar
públicament la tasca desenvolupada per les companyies en els sectors de la Internacionalització, la Responsabilitat social empresarial,
la Innovació, la Millor estratègia i iniciativa i l'Emprenedoria. P3  

Premis Cambra 2014Premis Cambra 2014
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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 

Tot i trobar-nos a la recta final per al procés
participatiu del pròxim 9 de novembre,
aquesta setmana encara han sorgit algunes
discrepàncies polítiques amb motiu de què
hi ha qui creu que no s’han acabat de sol-
cionar com deurien segons quins punts de
participació. En concret els hortolans que
hauran de votar a Gandesa, i les EMDs de
Tortosa. 
Des de l'alcaldia de Tortosa han recordat
que un procés participatiu d'aquesta mena
no és fàcil per la manca de temps per orga-

nitzar-ho tot. Igualment des d'ERC creuen
que s'hagués pogut fer millor.
Per altra banda ahir, es van celebrar els
Premis Cambra que ajuden a consolidar les
empreses del territori i alhora facilita el net-
working entre elles i també va declarar
Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar als jut-
jats d'Amposta.
Per acabar, invitar-vos a què ens visiteu al
web www.mesebre.cat on podreu trobar
notícies actualitzades i les que per manca
d'espai no podem posar a l'edició en paper.

Editorial
Recta final

Deia Josep Pla que allò que els francesos
anomenen savoir faire (o el que és el mateix,
saber fer, saber estar, relacionar-se amb
empatia) és gairebé una característica fisiolò-
gica, una manifestació de l’estructura del
caràcter de cadascú. D’acord amb aquesta
reflexió lamento molt profundament les decla-
racions de l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré,
a MÉS EBRE la setmana passada, en relació
a la meva persona i al grup Socialista quan
vaig valorar molt positivament l’aportació
addicional de 500.000 € que ens arribaran
via Diputació de Tarragona. Reconec que
se’m va caure l’ànima als peus, literalment,
quan diu que tinc “afany per sortir als mitjans
de comunicació.” Però com es poden dir
aquestes coses quan acabem d’aconseguir
mig milió d’euros per a la ciutat? He de dema-
nar-li permís per valorar una actuació d’una
institució de la qual en formo part? Per favor!
Però és que va voler afegir una dosi de surre-
alisme a la seva particular convicció segons
la qual només ell està qualificat per parlar
sobre Amposta perquè tot seguit va voler
menystenir les gestions que també com a
diputat provincial estic fent per aconseguir
que Amposta es beneficiï dels Jocs del
Mediterrani de Tarragona 2017.
Afirma alegrement que espera que “Francesc
Miró aconsegueixi del seu company de partit,
Josep Fèlix Ballesteros, alguna cosa més que
l’Ajuntament d’Amposta”. Les seves paraules,
senyor alcalde, provoquen vergonya aliena.
Intenta insinuar que un projecte de l’enverga-
dura dels Jocs del Mediterrani en què estan
implicats quatre institucions (Ajuntament de
Tarragona sí, però també la Generalitat, el
Govern de l’Estat i la Diputació de Tarragona)
i múltiples entitats reconegudes per la seva
solvència són un caprici de l’alcalde de
Tarragona o d’un partit polític? Deixem de
banda l’insult que les seves insinuacions
representen per a tots els agents implicats i
centrem-nos en una dada objectiva que ens
permetrà dilucidar quin és el “partidisme” real
del projecte dels Jocs de Tarragona 2017.
Sap el senyor alcalde quantes subseus olím-
piques hi ha? Un total de 12 subseus. I sap de
quin color polític són? Doncs, sorpreses de la
vida! 9 d’aquestes subseus tenen ajunta-
ments governants per un alcalde del mateix
partit polític que el del senyor Ferré. Deixo al
sentit comú dels lectors constatar quin és el
“partidisme” real que denuncia. El que passa
és que aquests alcaldes es van dedicar a tre-
ballar, que és l’única manera possible d’acon-
seguir resultats positius, enlloc d’intentar des-
qualificar les gestions dels altres.

I dit això, ja avanço que no entraré en més
polèmiques estèrils amb el senyor Ferré. Tan
sols he volgut deixar clara la meva posició
perquè sou molts els que m’heu manifestat la
vostra incredulitat i sorpresa davant d’aques-
ta, per dir-ho suaument, sortida de to de l’al-
calde. És clar que continuaré parlant
d’Amposta i treballant i fent tot el possible per
aconseguir noves inversions que beneficiïn a
la nostra ciutat, als ampostins i ampostines.
Només faltaria! Crec també que aquesta
manifestació de vanitat i de menyspreu cap a
les accions dels altres forma part de la vella
política que hem de deixar enrere. El canvi
serè que defenso implica també sumar tots
junts encara que sigui amb diferents accents
i intensitats pel bé d’Amposta. A mi mai se
m’acudiria desqualificar una acció positiva
per la ciutat i la seva gent que vingués d’un
grup polític que no sigui el meu. Mai no ho he
fet i mai no ho faré! 
La situació és difícil, és cert, perquè encara
ens trobem immersos de ple en els efectes
dramàtics de la crisi econòmica, però tenim
camí per recórrer i, sobretot, tenim una
empenta i uns valors com a ampostins i
ampostines dels que ningú més pot presumir.
Ara bé, mai no ens en sortirem desprestigiant
les actuacions en positiu dels altres, ni res-
ponsabilitzant a un imaginari “partidisme” de
l’absència de resultats fruit de la pura desídia.
Així no alcalde, així no.  

Francesc Miró
Candidat a l’ Alcaldia d’ Amposta

Diputat provincial del PSC per les Terres de
l’Ebre

Així no alcalde, així no

Opinió

La 18a Festa dels Súpers, que
es presentava amb el lema “Sóc
així”, s’ha tancat demostrant el
gran poder de convocatòria del
Super3, que ha reunit 350.000
nens i nenes i les seves famílies
a l’Anella Olímpica del Parc de
Montjuïc (150.000 el dissabte i
200.000 el diumenge)  per cele-
brar la seva trobada anual més
multitudinària, en una edició en
què l’organització s’ha fet en
col·laboració amb l’Ajuntament
de Barcelona.
Durant dos intensos dies, els
Súpers, i els que no ho són, han
pogut viure, de manera gratuïta,
una gran diversitat d’activitats,
més de 150, i més de 50 espec-
tacles pensats per satisfer nens i
nenes de totes les edats. Aquest
any, l’espai s’ha ampliat en

65.000 metres quadrats i s’ha
modificat la ubicació de l’escena-
ri de l’Estadi per aconseguir més
capacitat d’espectadors. Ahir,
l’espectacle central va arribar a la
xifra de 50.000 espectadors i
avui s’han superat els 52.000,
aconseguint un rècord històric. 
El director del canal Super3, Dani
López, valora la festa com un
gran èxit: “Estem molt satisfets
d’aquesta edició, en què la Festa
ha arribat a la majoria d’edat. Vull
agrair a les famílies i als súpers
que una vegada més han demos-
trat que aquest esdeveniment és
un fet social. Finalment, també
agrair a les institucions, empre-
ses i companyies artístiques la
seva implicació en la Festa”. 

Xavi Llambrich
Deltebre 

Històrica Festa dels Súpers 

Actualitat

L’ens comarcal del Baix Ebre i
CatalunyaCaixa han presentat
un acord de col·laboració per
tal de blindar el premi
Emprenedoria, un guardó
anual que atorga l’ens comar-
cal a la millor iniciativa empre-
sarial del Baix Ebre.
L’acord, a partir del qual l’en-
titat aporta 1.500€, s’ha
rubricat a les instal·lacions
del Consell Comarcal del Baix
Ebre. A l’acte hi ha participat
el president de l’ens comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, i la
directora de zona de les
Terres de l’Ebre Nord de
CatalunyaCaixa, Eva Moralejo.
Per la seva banda, la directo-

ra de zona de les Terres de
l’Ebre Nord de
CatalunyaCaixa, Eva Moralejo,
s’ha mostrat satisfeta amb
aquesta col·laboració, ja que
“la proximitat amb el territori
és l’eix de la filosofia de
banca km.0 de
CatalunyaCaixa, i en aquest
sentit ens satisfà poder recol-
zar aquest premi a l’empresa-
riat del Baix Ebre” .
La convocatòria del premi
finalitza el proper dia 14 de
novembre. Per a més informa-
ció, podeu consultar les
bases a la pa ̀gina web de
l’ens comarcal (www.baixe-
bre.cat).

El CCBE i CatalunyaCaixa 
col.laboren amb el premi Emprenedoria

Actualitat
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Aquest acte va voler valorar
públicament la tasca desenvo-
lupada per les companyies en
els sectors de la
Internacionalització, la
Responsabilitat social empre-
sarial, la Innovació, la Millor
estratègia i iniciativa i
l'Emprenedoria. També es va
mostrar la gratitud als establi-
ments participants en la pri-
mera edició de ATortosa
Dtapes, la qual va resultar un
èxit.
En acabar els invitats van
poder gaudir de l’actuació

musical que va realitzar la can-
tant catalana NINA i d'un
sopar Networking que va ser-
vir per a establir contactes
entre els empresaris assis-
tents. Els premiats per cate-
gories van ser:
INTERNACIONALITZACIO:
-Plásticos Castellà SA: empre-
sa familiar creada l'any 1974,
especialitzada en packaging
de plàstic injectat. Tenen la
seu a Tortosa, una fàbrica a
Hongria i acords comercials
amb Brasil. 
-Lextrad SJT SLU: empresa
fundada per Marina
Lanckmans que ofereix una
àmplia gamma de serveis de
traducció professional per a
empreses o particulars. 
-Autocars HIFE: empresa fun-
dada l'any 1915 dedicada al
turisme i al transport de viat-
gers amb autobús. L'any
2013 es crea Hife Bus
Internacional S.L. amb la seva
primera base fora d'Espanya,
a Malabo
INNOVACIÓ: 
-Captio: és una aplicació que

dóna una solució integral per
a automatitzar la gestió de les
despeses derivades dels viat-
ges d'empresa o desplaça-
ments allà on estiguis. 
-Synthesis of Technology:
especialistes en maquinària
industrial i ofereixen solucions
integrals dintre del camp de
l'automatització de processos
productius.
MILLOR ESTRATÈGIA:
-Grup d'empreses de la fruita
dolça de la comarca de la
ribera d'Ebre: un total de 20
es concentren per projectar i
dinamitzar l'activitat econòmi-
ca de la comarca, generant
ocupació i fomentant la
col·laboració publico-privada
per facilitar l'entrada a nous
mercats internacionals.
-Delta Aqua Redes S.L.:
empresa dedicada a la fabri-
cació, comercialització, man-
teniment i reparació de xarxes
per aqüicultura i pesca. És
l'empresa subsidiaria de
Morenot Aquaculture a
España. 
-Explotacions Marines el

Fangar: és una empresa fami-
liar fundada en la dècada dels
anys vuitanta. Es dedica a la
implantació, a la badia del
Delta de l'Ebre, de vivers fixos
per a la producció de musclos
i ostres.
RESPONSABILITAT SOCIAL
EMPRESARIAL:
-Agustí Roig SA: empresa cre-
ada en la dècada dels anys
setanta, dedicada a l'avicultu-
ra i que segueix posant tots
els seus esforços en la dignifi-
cació del consum d'ous. 
-YKK España SA: un dels més
grans fabricants i proveïdors
de cremalleres del món
segueix la filosofia del Sr.
Yoshida.
-Fundació Mercè Pla: La mis-
sió d'aquesta fundació es vet-
llar per l’atenció social de les
persones amb discapacitat i
persones amb situació de
dependència mitjançant la
defensa dels seus drets.
EMPRENEDORIA:
-Catedral del Vi / Pagos de
Hibera S.L.: Actualment
aquest edifici, conegut com

"La Catedral del Vi del Pinell de
Brai", està gestionat per El
Celler Pagos d'Hibera, que a
part d'elaborar-hi els seus vins
i olis, realitza visites turísti-
ques a les seves
instal·lacions, tastos i servei
de Restaurant.
RECONEIXEMENTS
-Col·legi Provincial d'agents de

duanes: celebració del cen-
tenari del Col·legi Oficial
d’Agents de Duanes de
Tarragona.

-CONSORCI D'AÏGUES DE
CATALUNYA: 25 anys
Consorci d'Aigües de
Tarragona.

12 empreses ebrenques van rebre 
el seu reconeixement

Ahir a la nit es van cele-
brar a l'Hotel Restaurant
Villa Retiro de Xerta el
lliurament de premis a
dotze empreses ebren-
ques en reconeixement a
la seva activitat empresa-
rial i també a dos entitats
pel seu compromís amb
el territori. 

Dues també foren destacades pel seu compromís amb el territori

Una Gala que  valora l’activitat empresarial ebrenca

GALA DELS PREMIS CAMBRA. AHIR DIJOUS

MV

ACTUALITAT

Adam Tomàs repetirà com a candidat 
d'ERC d'Amposta

L’alcalde d’Alcanar
declara al jutjat, ahir

Dimecres Manel Martí, regi-
dor d’Urbanisme d’Alcanar, va
declarar davant el jutjat n.4
d'Amposta com a imputat
d'un presumpte cas de preva-
ricació, alteració de preu en
concurs públic, malversació i
falsificació i a l'alcalde Alfons
Montserrat, va fer-ho ahir
dijous. Segons el portal aguai-
ta.cat el regidor va defensar
la legalitat de totes aquestes
adjudicacions d'obres dient
que “en cap cas hi ha hagut
cap cosa rara per adjudicar a
ningú en concret, sinó a tra-
vés de concursos i amb les
meses”. També es va mostrar
tranquil i va dir: “la declaració
ha anat bé” i va comunicar
que les preguntes que se li
van formular es van centrar en
qüestions relatives a les obres
adjudicades que figuren en els
expedients investigats. Per la

seva part l’alcalde, Alfons
Montserrat, també segons
aguaita.cat, va manifestar en
sortir del jutjat que “l'actuació
de l'Ajuntament "ha estat en
tot moment escrupolosa”. 
La declaració ha acabat sense
que la jutgessa li hagi imputat
directament cap delicte a ell ni
al regidor d'urbanisme,
segons ha destacat tant el
alcalde com el seu advocat.

Divendres, 24 d’octubre,
l’Assemblea de militants
d’Amposta va ratificar la
candidatura d’Adam Tomàs
per encapçalar la llista
d’Esquerra per a les pròxi-
mes eleccions municipals.
La candidatura de Tomàs,
l’única presentada i que
comptava amb l’aval de
l’Executiva Local, va ser
aprovada per unanimitat.
Amb motiu d’haver estat
escollit com a candidat,
Adam Tomàs va manifestar:
‘tinc la força i la il·lusió
necessària per poder
encapçalar el canvi que la
gent d’Amposta demana,
fer una regeneració
democràtica de
l’Ajuntament i superar la
majoria absoluta de gairebé
30 anys que ha portat la ciu-
tat a la decadència actual’.
En aquesta línia, l’alcaldable
republicà va fer una crida a

‘sumar el màxim de gent i
col·lectius al projecte de
canvi’. Tomàs va afirmar
que ‘Amposta necessita fer
un salt cap endavant, i això
només serà possible si es
trenquen els vicis i les
maneres instal·lades durant
tants anys a l’Ajuntament i
que només han servit per

beneficiar a uns quants’. El
candidat republicà va recor-
dar que ‘tenim com a poble
el potencial necessari per
superar la situació actual,
però fa falta que agafi el
timó algú que tingui el rumb
clar i estigui disposat a
anar-hi sense perdre’s en
altres interessos que no

siguin exclusivament els
dels nostres ciutadans,
aquesta serà la força del
canvi’. D’altra banda, durant
aquesta mateixa assemblea
també es va aprovar la com-
posició de la Comissió
Electoral Local que s’enca-
rregarà d’elaborar la llista
electoral.

Dimecres va fer-ho el regidor Manel Martí A les pròximes eleccions municipals, l’any vinent
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La Presidenta de CDC a
Terres de l’Ebre, Imma
Juan, ha deixat molt clar
que “estem aquí perquè el
dia 9 de novembre
Catalunya expressarà la
seva voluntat, el seu dret a
decidir, el seu futur, per-
què els catalans i les cata-
lanes hi tenim dret”.

“Aquest és un acte simbò-
lic per dir en veu alta que
volem votar, perquè votar
no és antidemocràtic,
votar és democràcia, i
farem una intensa campan-
ya per poder participar i
perquè el dia 9 sigui un
gran èxit”.  Pensem
que“és un dret de tot ciu-
tadà poder-se expressar i
a Catalunya hem sortit

moltes vegades al carrer
demanant aquest dret a
decidir”.  I ha afegit que
“explicarem, des de
ConvergènciaDemocràtica
de Catalunya, que volem
votar ‘sí-sí’ perquè creiem
que hi ha un Estat que no
ens respecta, que no res-
pecta els nostres drets
nacionals i lingüístics i per
això volem fer un nou camí

si la ciutadania ho vol”.

Seguir
Des de CDC volem expres-
sar la nostra determinació
en continuar amb el pro-
cés malgrat tots els obsta-
cles i amenaces que s’es-
tan generant des del
govern central  “el que
farà transcendent el 9 de
novembre és que hi hagi

una votació massiva del
poble de Catalunya”

Representants institu-
cionals i del partit de
C o n v e r g è n c i a
Democràtica de
Catalunya, CDC,
acompanyats per mili-
tants, simpatitzants i
membres de la JNC
han participat des de
Tortosa i des d’altres
poblacions de les
Terres de l’Ebre en
una penjada simbòlica
de cartells per donar
suport al inici de la
campanya a favor del
“Si Si” del proper  9N.

El  fortí de Tenasses
(s.XVIII) s'incorporarà
properament al patrimo-
ni públic municipal des-
prés que l'Ajuntament
de Tortosa i els seus
propietaris hagin arribat
a un acord. Aquest
anunci es produeix 43
anys després que onze
empresaris locals acu-

dissin a la subhasta d'a-
quest recinte històric,
del qual era titular
l'exèrcit espanyol, amb
l'objectiu d'adquirir-lo,
per tal d'evitar que la
seva propietat passés a
mans alienes, i que
l'Ajuntament de Tortosa,
en un futur, acabés
recomprant el fortí per

tal d'incorporar-lo al seu
patrimoni. L'alcalde,
Ferran Bel, i una repre-
sentació dels propieta-
ris de Tenasses, han
anunciat aquest dime-
cres un acord que han
qualificat d'"històric".
Els onze empresaris tor-
tosins van acudir l'any
1971 a una subhasta on

sortia a la venda el fortí
de Tenasses, pel qual

van pagar 1.571.000
pessetes de l'època. 

Acord amb els propietaris del fortí de Tenasses
per incorporar-lo al patrimoni municipal

Daniel Ferré, exgerent de
la Cooperativa de l’Aldea,
va ser detingut  com a
principal responsable, per
inflar sistemàticament els
serveisdels seus proveï-
dors amb la finalitat d’ob-
tenir una major quantitat
de subvencions per part
de la Unió Europea.
Aquestes accions les va
realitzar gràcies a la com-
plicitat d’una dotzena
d’empresaris i un engin-
yer, també imputats, que
van poder inflar factures
per un import proper als
4.000.000 d’euros. En
total es van poder benefi-
ciar de més d’1.000.000
d’euros provinents de
subvencions europees.
Per  ocultar la falsificació
de les factures utilitzaven
diferents tècniques de
maquillatge comptable, ja
que la Cooperativa dispo-
sava d’una secció pròpia
de crèdit que actuava
com a banc.

4 ME, pressumpte
frau de l’exgerent
de la Cooperativa

de l’Aldea

A l’assemblea oberta de
la CUP Tortosa es va
decidir, per la gran majo-
ria de persones assis-
tents, aprovar la necessi-
tat de ‘posar-nos a treba-
llar per tal que la candida-
tura sigui una realitat a
les properes eleccions
municipals’. El divendres
14 de novembre al
mateix centre cívic, nova
assemblea. CUP Tortosa i
MOVEM seran noves can-
didatures.

CUP Tortosa, a les
eleccions de 2015

CDC dóna suport des de Terres de l’Ebre a l’inici 
de la campanya pel Sí Sí el 9-N

Amb una penjada simbòlica de cartells

Entre l’Ajuntament de Tortosa i els empresaris que van adquirir-lo

ACTUALITAT

“Determinació en
continuar amb el

procés malgrat tots els
obstacles i amenaces
que s’estan generant
des del govern central”
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Els alcaldes de l’Aldea,
Benifallet i Roquetes, a
més de diversos regidors
d’ERC, van acompanyar el
president de la Federació
de l’Ebre d’ERC, Gervasi
Aspa, en la penjada del
cartell per al 9-N davant
del mercat municipal de
Roquetes. Amb urnes
gegants i paperetes a les
mans del Sí Sí, els mem-
bres d’ERC van donar per
iniciada la recta final de la
campanya. Després d’en-
ganxar un cartell, Aspa va
fer saber que els alcaldes
d’ERC, tal com també va
fer-ho el de Roquetes,
‘habilitaran i cediran els
espais habituals que es fan
servir durant les campan-
yes electorals perquè es
pugui penjar propaganda
de cara el 9-N’.
El partit republicà, que fa
dies que ofereix xerrades
a col·lectius com la gent
gran i paradetes informati-
ves als pobles, celebrarà
l’acte central de campanya
el proper dijous 6 de
novembre a les 20 h a
l’Auditori de la Unió

Filharmònica d’Amposta,
amb la presència del
secretari general adjunt
d’ERC, Lluís Salvadó, i del
diputat republicà Joan
Tardà. Aspa va definir la
campanya del 9-N ‘com la
més important de la nostra
història, i intentarem que
la gent tingui tota la infor-
mació possible’. Malgrat la
possible impugnació del
Govern espanyol, ERC farà
campanya fins a l’últim dia
‘per aconseguir la màxima
participació’, va dir Aspa.
El president republicà va
demanar al Departament
de Governació a les Terres
de l’Ebre que ‘no faci el
trist paper que està fent,
limitant el nombre de
punts de participació del
9-N. Volem que treballi per-
què la gent no s’hagi de
desplaçar a altres pobles i
pugui votar al seu poble’.
Aspa ha afirmat que ‘és de
justícia que la gent d’Horta
de Sant Joan pugui votar
al seu poble, com la resta
de ciutadans de Catalunya,
i demanem a Governació
que, per un tecnicisme, no
hagin de marxar a votar a
Gandesa amb autobusos
com si fossin ramats’. 

En aquest sentit,

va recordar al delegat del
Govern que ‘si han estat
capaços de desvirtuar i
descafeïnar una consulta
per transformar-la en una
cosa que poc té a veure
amb el que es volia fer, evi-
dentment, també han de
ser capaços de dignificar-
la i fer que la gent pugui
votar al seu poble’. ERC no
entén per què cedir un
espai municipal que ges-
tiona una Fundació ha de
ser ser un problema o obs-
tacle per convertir-lo en un
punt de participació a
Horta de Sant Joan.
Aspa també va criticar el
cas de les EMD de Tortosa
que, ‘malgrat que s’ha
cedit un espai per poder
votar en temps i forma, no
tenen reconegut el lloc per
participar’. És per això que
Aspa ca reclamar que ‘tot-
hom ha de ser digne del 9-
N i el primer que ha d’in-
tentar dignificar-lo, i que
no sembla que sigui així,
ha de ser el mateix Govern
i les institucions, fent pos-
sible que tothom pugui
votar al seu poble’. El polí-
tic republicà va acabar
fent una crida perquè el ‘9-
N hi hagi un excés de par-
ticipació i que el vot sigui

Sí Sí’.
L’alcalde de Roquetes,
Francesc Gas, va expres-
sar la discrepància respec-
te al plantejament que fan
des del Departament de
Governació perquè ‘d’una
banda està dient que és
una campanya participati-
va i de l’altra està impedint
que els ajuntaments habili-
tem més llocs on la gent
pugui anar a votar’. Gas es
va queixar del fet que, mal-
grat que ajuntaments com
el de Roquetes posi espais

a disposició, persones i
urnes per facilitar la  parti-
cipació a llocs on la gent
vota habitualment, com és
el cas de la Raval de Crist,
no han tingut resposta
positiva de Governació.
Segons l’alcalde, si no es
pot votar a la Raval de
Cristo o les EMD, ‘no és ni
per qüestions tècniques, ni
per voluntariat, ni per
espai físic, simplement és
per una excusa del
Departament de
Governació que no ente-

nem’.
Ferran Bel
L’alcalde de Tortosa deia
“que algunes EMD no
puguin votar és impossible
d'entendre. Crec que és un
error, estic disgustat però
ho dono per tancat. No vull
generar més polèmica.
Demanaré les explicacions
expost". 
I afegia que “la prioritat ara
és que el 9N sigui un èxit.
Hem de facilitar que la
gent vagi a votar sigui com
sigui."

ERC emprèn la «recta final de la campanya pel 9-N a les 
Terres de l’Ebre repartint paperetes del Sí Sí»

Critica ‘les excuses’ de Governació per no facilitar punts de participació a Horta, les EMD i altres nuclis de població

REDACCIÓ

El delegat del Govern, Xavier
Pallarès, va explicar dime-
cres que finalment els ciuta-
dans d’Horta de Sant Joan
hauran d’exercir el seu dret a
vot el 9N al punt de participa-
ció de Gandesa. Pallarès va
voler deixar que malgrat el
compromís del Govern per-
què els ciutadans poguessin
expressar-se democràtica-
ment als seus municipis “l’al-
calde d’Horta, a hores d’ara,
encara no ha signat el docu-
ment que el Govern ha facili-
tat a tots els ajuntaments del
país perquè els seus munici-
pis comptin amb un punt de
participació, que tingui les
garanties suficients, per tant,
malauradament, com no
podem mantenir les garan-
ties del procés amb noves
reubicacions de punts de
participació la gent d’Horta
haurà d’exercir el seu dret
democràtic a Gandesa”.

Pallarès va voler deixar clar
que, malgrat, superat el límit
establert per aportar els
punts de participació de
cada municipi, el Govern ha
esmerçat tots els esforços
en aconseguir implementar
un punt a Horta  però, “la
georeferenciació i la tecnifi-
cació dels punts de partici-
pació i l’excepcionalitat del
procés no ens permet fer
canvis de darrera hora quan
el 9N està aquí, per això, ins-
tem a la gent a participar
per poder demostrar que
som un país normal”. El dele-
gat del Govern també va
avançar que, des del Govern,
es garantirà que els ciuta-
dans d’Horta comptin amb
totes les facilitats per des-
plaçar-se fins a Gandesa. Per
acabar, Pallarés aclaria que
“l’alcalde d’Horta no pot dir
que ha signat un document i
que no ha posat entrebancs.

Se li van fer posar totes les
facilitats i es va parlar amb ell
en diverses ocasions i no va
voler signar el document
com la resta d’alcaldes. I
divendres en va signar un
altre, fora de termini, que ja
no és valid. L’ANC Terra Alta i
la de l’Ebre així ho han
entès”.(Carta ANC plana 24)
Procés
A partir de dimecres, els ciu-
tadans i ciutadanes majors

de 16 anys poden consultar
al web www.partici-
pa2104.cat el local i la
mesa on podran fer efectiva
la seva participació.
S’habilitarà un formulari al
web on l’usuari podrà intro-
duir l’adreça que consta al
seu DNI i obtindrà la informa-
ció del local i la mesa als
quals està adscrit per poder
participar. 

Pallarès: «L’alcalde d’Horta no ha signat el document, com la resta, perquè els seus ciutadans puguin participar
del procés el 9N al seu poble i n’ha signat un altre fora de termini i que hagués pogut fer perillar el procés»

ACTUALITAT

“La garantia del 9N es podria perdre amb les reubicacions dels punts de participació”
L’alcalde d’Horta aclareix que “vaig signar
un document per autoritzar a Salvador

Carbó a fer qualsevol procés participatiu a
l’Ecomuseu, d’acord amb l’ANC d’Horta”

José Antolí, alcalde d’Horta, dimecres la tarde, va aclarir a Més
Ebre que “divendres passat vam acordar, a través de
l’Assemblea Nacional Catalana d’Horta, amb la signatura d’un
document, que la direcció de l’Ecomuseu pot utilitzar-lo per fer
el que desitgen, i si el dia 9 volen fer el procés participatiu allí,
estan en tota la disposició”. Antolí afegia que “des de
l’Assemblea d'Horta es va demanar d’enviar el document signat
a Governació ja directament a Barcelona, i així va fer-se. No
entenc com es pot dir que no he signat cap document”.
L’alcalde d’Horta remarcava que “jo al seu dia ja vaig dir que tot
aquest tema del procès era de la Generalitat i que al municipi hi
havien edificis per poder utilitzar-los, com el dels bombers. I així
és. Com va dir Xavier Pallarés en algun mitjà de comunicació,
és un edifici de la Generalitat. D’aquesta forma, jo no m’oposo
a res com s’està comentant. Sembla ser que tot és per a desa-
creditar-me a nivell personal. Jo treballo pel bé del meu poble,
de la gent d’Horta. La resta ja no és de la meua competència.
Si la Generalitat no ho autoritza és perquè no li dóna la gana.
Tenen dos locals i la gent per poder fer-ho. De si el document
es signa fora de termini, jo l’únic que puc dir que va fer-se una
vegada es va demanar una solució, si el problema era el local”. 
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Durant la primera quinzena
d’octubre, una desena de
productors oleícoles de
Ribera d’Ebre van participar
en la presentació de l’eina
informàtica que els per-
metrà implementar mesures
d’estalvi que es tradueixin en
millorar la seva posició com-
petitiva dins el sector de
l’oli. L’objectiu és optimitzar
els costos de producció, i
més concretament detectar-
ne els espais de reducció de
costos dins el procés pro-
ductiu. Aquesta acció dóna
continuïtat a altres fets en
anys anteriors en el marc
del projecte Ribera d’Ebre
VIVA subvencionat pel SOC
(Servei d’Ocupació de
Catalunya) en el marc del
projecte “Treball a les 7
comarques” i amb el
finançament del Servei
Públic d’Ocupació Estatal i el
Fons Social Europeu.

Kits de suport social
D’altra banda, l’àrea de
Serveis a les Persones de
l’ens Comarcal de la Ribera
d’Ebre ha col·laborat econò-
micament en l’adquisició de
kits de suport social de la
Creu Roja, per tal d’ajudar a
alleugerir la situació econò-
mica de les persones que
pateixen els efectes de la
crisi, cobrint les necessitats
bàsiques alimentàries, higiè-
niques i de consum mínim.
En total s’han adquirit 69
kits, 23 d’alimentació fami-
liar, 20 de neteja de la llar,
10 d’higiene per a home i 16
d’higiene per a dona. Per
aquesta actuació, el Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre ha aportat 1328,25
euros.

Jornada de formació
Així mateix, dins de la infor-
mació del CCRE, informar
que  l’Hospital Comarcal va
celebrar dimecres passat la
Jornada de formació ‘TDAH.
La importància d’un bon

diagnòstic’, en la que van
participar més de seixanta
professionals de la Ribera
d’Ebre i comarques veïnes.
Jordi Jardí, president del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre; Teresa
Marcelino, coordinadora
territorial de Joventut a les
Terres de l’Ebre i Òscar Ros,
director de l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre,
van presidir la inauguració

d'aquesta jornada dedicada
a parlar sobre el Trastorn
per dèficit d'atenció amb
hiperactivitat. Lourdes Doliu
va ser la psicòloga encarre-
gada d’impartir la sessió i
entre altres coses va recor-
dar que s’estima pugui afec-
ta a dia d’avui sobre un 10%
dels nens i joves. Jordi Jardí
va destacar la importància
de la formació continuada i
“l’interès i la participació

dels professionals en jorna-
des com aquesta, que arri-
ba a la seva tretzena edi-
ció”. Jardí també va reiterar
“la bona feina desenvolupa-
da al servei de la comarca
durant els darrers vint-i-sis
anys de vida de l’Hospital
Comarcal de Móra
d’Ebre”.referència per als
professionals que treballen
pel benestar de la gent i,
especialment, dels joves”. 

La Festa del Vi també és
viu a la Llar d’Infants
Municipal de Gandesa.
L’Escola Agrària i l’Escola
Bressol lo Panilló han
col·laborat per tirar enda-
vant el Projecte de les

Garnatxes Blanques: els
xiquets i xiquetes més
petits de Gandesa també
han anat a vermar, han
xafat el raïm amb els peus
i estan preparant la seva
Mistela 100% Garnatxa

Blanca per poder vendre-la
a l’ESTANT de l’Escola
Agrària a la Festa del Vi. La
recaptació que es pugui
tenir serà per la Marató de
TV3, en la vessant solidà-
ria del Projecte.

La Festa del Vi a 
la Llar d’Infants Municipal de Gandesa

En la sessió del Ple del
Consistori de Flix celebra-
da dimarts 28 d'octubre, a
més de la continuïtat en el
Consorci per a la Gestió de
Residus Municipals a la
Ribera d'Ebre, es va apro-
var una rebaixa d'un 8% de
la taxa de la recollida de
brossa per a l'exercici de
2015. Aquesta rebaixa és
conseqüència en repercutir
en la factura que paguen
els veïns i les veïnes el
menor cost de la recollida i
el tractament dels residus
de Flix. Altres temes  foren
l'aprovació provisional de
l'expedient de la modifica-
ció de crèdit 4/2014 del
pressupost i l'aprovació ini-
cial d'una modificació de
les Ordenances Fiscals. 

Flix aprova una
rebaixa d’un 8%
de la taxa de la

recollida de brossa

La 183a Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial de
Móra la Nova tancà portes
diumenge després de qua-
tre dies d’intensa activitat,
consolidada com una de les
fires multisectorials regio-
nals més visitades de
Catalunya. El certamen va
rebre uns 50.000 visitants
provinents majoritàriament
de la Ribera d’Ebre, la Terra
Alta i el Priorat, però també
de comarques veïnes com
el Baix Ebre o el Baix Camp
i d’altres demarcacions com
Lleida, Barcelona o fins i tot
l’Aragó. Aquesta xifra es
manté respecte a edicions
anteriors, fet que satisfà l’or-
ganització del certamen i
l’encoratja a seguir treba-
llant.

Èxit de la Fira de
Móra la Nova

El Consell Comarcal de Ribera d’Ebre presenta al sector
oleícola una eina informàtica per traçar mesures d’estalvi 

I fomentar la seua competitivitat, dins del projecte Ribera d’Ebre VIVA

L’Escola Agrària i l’Escola Bressol ‘lo Panilló’ hi han col.laborat

ACTUALITAT

55.000
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En motiu de les Festes de
Sant Martí de Xerta que tin-
dran lloc a la localitat, del 7
al 12 de novembre, el cap de
setmana passat el president
de l’ens comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, va ser l’en-
carregat de donar el tret de
sortida a les Festes Majors
de Xerta en honor a Sant
Martí conjuntament amb el
primer tinent d’alcalde,
Moisés Fabra, i la resta de
regidors del consistori xerto-
lí exceptuant l’alcaldessa,
Roser Caballeria, que no va
poder assistir a l’esdeveni-
ment per motius de salut.
Abans del començament de
l’acte, el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre va signar el llibre d’ho-
nor de l’Ajuntament de Xerta.
En el transcurs del pregó,
que com ja és habitual, es va
celebrar dues setmanes
abans de l’inici de les festes,
el president va destacar que
“enguany les festes dispo-
sen d’un caire especial atès

a que coincideixen amb la
consulta que ha de permetre
definir quin ha de ser el futur
de Catalunya”. Per aquest
motiu, Soler va subratllar
que “el proper dia 9 de
novembre les festes majors
s’han de convertir en una
festa de la democràcia en la
qual tothom ha de poder
expressar la seva opinió”.
Per la seva banda, el primer
tinent d’Alcalde, Moisés
Fabra, va animar als ciuta-
dans a “gaudir de la festa i
aprofitar al màxim totes les
activitats que s’han preparat
des de la Comissió de
Festes i l’Ajuntament per tal
de desconnectar de la rutina
diària i estar al costat dels
familiars i amics més pro-
pers”.

Ajuts a la rehabilitació
d’edificis

D’altra banda, l’ens comarcal
del Baix Ebre, a través de la
Generalitat de Catalunya i
l’Agència de l’Habitatge, ha
iniciat una línia de presta-
cions per tal d’ajudar a la
rehabilitació d’edificis cons-

truïts abans de l’any 1981.
Aquesta convocatòria per-
met subvencionar un 35%
del cost de l’obra de rehabili-
tació, i en el cas de les millo-
res en accessibilitat pot arri-
bar a una dotació màxima
del 50%. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha desta-
cat que “aquesta convocatò-
ria té la finalitat de millorar la
qualitat de vida de la ciutada-

nia, les seves condicions
d’habitabilitat i el paisatge
urbà que conforma el munici-
pi”. La convocatòria finalit-
zarà el pròxim 15 de novem-
bre i afecta, en el cas de
l’ens comarcal del Baix Ebre,
a tots els municipis de la
comarca exceptuant
Tortosa, que disposa de la
seva pròpia Oficina
d’Habitatge.

Fomento de Construcciones
Y Contratas Serveis
Ciutadans, FCC, empresa
concessionària del manteni-
ment de les instal·lacions de
l’enllumenat públic de
l’Ametlla de Mar ja té pràcti-
cament finalitzades les millo-
res a Calafat, Sant Jordi
d’Alfama-Sector Bosc,
Roques Daurades i Ribes
Altes. Actualment ja s’han
començat al Polígon
Industrial i al Camp de futbol.
“Els treballs continuen a bon

ritme. De fet, hi ha àrees del
municipi on ja s’han finalitzat
les millores. També vull recor-
dar que a part de la nova
inversió també es fa manteni-
ment i que és molt important
la col·laboració del ciutadà.
Si detecten alguna mancança
cal que informin a l’empresa”,
subratlla Andreu Martí, alcal-
de de l’Ametlla de Mar. 
Aquestes millores en l’enllu-
menat es van traslladar la set-
mana passada a l’accés al
CEM. Així, al llarg d’una set-

mana aproximadament,
s’hauran substituït 34 punts
de llum, es farà la reforma i/o
reposició d’un quadre d’enllu-
menat i s’haurà dut a terme la
implementació de sistemes
de telemesura de compta-
dors i telegestió a més de l’a-
dequació de les conduccions
elèctriques malmeses.
Segons FCC aquests treballs
suposen una inversió
7.728,80 euros. D’altra
banda, FCC actuarà a altres
zones urbanes del municipi

com Tres Cales i Marina Sant
Jordi. Paral·lelament l’empre-
sa treballa al nucli urbà on
han començat aquesta set-
mana. De fet, des de FCC
s’han solucionat 168 incidèn-
cies i 19 incidències greus. A
més, s’han realitzat d’altres
accions correctives al nucli
urbà per millorar la gestió
energètica. L’objectiu que
s’ha marcat FCC, pel primer
trimestre de 2015, és el
canvi de 3.633 lluminàries en
total. I és que el conjunt de

millores de l’enllumenat,
segons l’empresa, preveu
reduir les xifres de consum
energètic passant de
547.804,51 Kwh/any a
286.909,05 Kwh/any. Així
s’haurà aconseguit un estalvi
energètic i econòmic del
47,63%. A més, també repre-
sentarà una millora estètica.
Per qualsevol incidència:
enllumenat.ametlla@fcc.es.

(més info de la Cala a la plana
20) 

Millores a l’enllumenat del Polígon, Camp Futbol-Cem i casc urbà de l’Ametlla

Deltebre tornarà a congelar
els impostos i les taxes que
paguen els ciutadans durant
el 2015. Així ho ha aprovat el
ple extraordinari d'aquest
dimarts, amb els vots a favor
dels dos partits de l'equip de
govern ERC i PSC i l'absten-
ció de CiU i PP. Les ordenan-
ces fiscals del 2015 desta-
quen per la congelació d'im-
postos i taxes però també
inclouen noves bonificacions i
adequacions a la nova nor-
mativa. Entre els canvis més
destacats, Deltebre aplicarà
l'any vinent una bonificació
del 50% de l'impost de béns
immobles a les famílies nom-
broses, les monoparentals i
les que tinguin a càrrec una
persona amb una discapaci-
tat del 66%. Així mateix
també hi haurà una bonifica-
ció el pagament de impost
sobre vehicles de tracció
mecànica per aquells cotxes
que no incideixen negativa-
ment en el medi ambient.
L'Alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu, assegura
que les ordenances són
"millors" que les del 2014
perquè "No s'apuja cap taxa
sinó que fins i tot augmentem
les bonificacions perquè més
ciutadans que no passen un
bon moment econòmic se'n
puguin beneficiar". El grup de
CiU s'ha abstingut ja que
segons paraules del seu por-
taveu, Lluís Soler "és un
model arcaic que no fa justí-
cia social n'hi inclou incentius
econòmics". També s'ha abs-
tingut el PP: "els diners que
avui aprovem que han de
pagar els ciutadans l'equip
de govern en faci un bon ús,
en la seva distribució als
pressupostos". El Ple també
va aprovar la proposta d'apla-
nament en el recurs conten-
ciós administratiu interposat
per Telefònica Móviles contra
l'Ajuntament de Deltebre.

Deltebre congela

impostos i aprova

noves

bonificacions

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre
realitza el pregó de les Festes Majors de Xerta

En honor a Sant Martí, del 7 al 12 de novembre

S’aconseguirà un estalvi energètic i econòmic del 47.63 %

ACTUALITAT

“Unes festes especials

perquè coincidiran

amb la 

consulta del 9-N”
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L'alcalde de Vinaròs, Juan
Bautista Juan, i L’Onada
Serveis han formalitzat la sig-
natura del contracte d’adjudi-
cació pel qual L’Onada
Serveis gestionarà el Centre
de Dia, que obrirà les seves
portes el proper 17 de
novembre, així com la
Residència de la Tercera
Edat, la construcció de la
qual està prevista a la part
superior de l'edifici. L’alcalde
ha assenyalat que "amb la
posada en marxa d’aquest
Centre de Dia s’acompleix un
dels principals objectius que
es va marcar l’equip de
govern a l’inici de la legislatu-
ra, ja que cobreix una deman-
da social històrica a Vinaròs".
Juan ha recordat que el
Centre de Dia va aconseguir
finançament estatal en la pas-
sada legislatura, i un cop aca-
bades les obres del nou cen-
tre, els esforços de la

Regidoria de Benestar Social
i de l’equip de govern s’han
centrat en tramitar l’autoritza-
ció de capacitació assisten-
cial, aconseguir que s’ator-
guen places públiques a tra-
vés de la Conselleria de
Benestar Social i preparar els
plecs de licitació, sense el
suport de cap partit de l’opo-
sició, ha detallat. Finalment,
la gestió es va adjudicar en
l’últim ple consistorial amb
els vots a favor de l’equip de
govern del Partit Popular,
Bloc i Partit de Vinaròs
Independent i els vots en con-
tra de Partit Socialista i
Esquerra Republicana.
El Centre de Dia es posarà en
marxa amb 20 places públi-
ques, amb els bàrems esta-
blerts per la Conselleria de
Benestar Social, i es preveu
que vagin augmentant en fun-
ció de la demanda. La direc-
tora general de L'Onada

Serveis, Cinta Pascual, ha
explicat que "el Centre de Dia
serà un centre de referència,
amb 36 serveis assisten-
cials” entre els quals s’inclou-
ran alta dependència, geria-
tria, teleassistència, ajudes
tècniques o menjador social,
entre d’altres. 
L’alcalde ha insistit també en

centrar “tota la nostra capaci-
tat de treball” en aconseguir
que es construeixi la
Residència de la Tercera
Edat, prevista, en el plec de
condicions de la licitació, “en
cinc anys com a data màxi-
ma per a la seva construcció
i posada en marxa".

ERC Tortosa denuncia que una moció aprovada el passat juny donava dos mesos per fer l’estudi

Trobada d’Artistes a Tortosa

El president de l’Agència de
Qualitat Universitària de
Catalunya, Josep Joan
Moreso, va pronunciar dime-
cres la lliçó inaugural del curs
acadèmic del campus Terres
de l’Ebre que va tenir com a
títol “On el dret i la política
s’entrecreuen”. Ahir dijous van
celebrar al campus dos
actes: una conferència sobre

com conservar els tresors
cinematogràfics del segle XX
amb l’objectiu de crear xarxa
entre les institucions i entitats
ebrenques per trobar, catalo-
gar i recuperar nous fons,
també va haver-hi la Jornada
Esport Turisme Territori: el
turisme esportiu com a gene-
rador d’equilibri territorial i
activitat econòmica.

Lliçó inaugural URV

Dimecres nit a l'Aldea es va
presentar al Saló de Plens de
la Casa de la Vila "L’Aldea
Comercial: l'aparador online
(www.laldeacomercial.com)".
Aquest portal virtual naix amb
l'objectiu que cap negoci es
quedi fora d'Internet, permeten
que comerços, serveis, indús-
tria o turisme, tinguin més
presència a la Xarxa agafant

més força i visibilitat, dinamit-
zant d'aquesta manera l'activi-
tat comercial del poble.
Cada negoci disposarà d'una
fitxa-aparador totalment perso-
nalitzable amb la seva informa-
ció i fotografies. Aquesta fitxa,
ben categoritzada i amb un
disseny fàcil i atractiu, serà l’a-
parador de cada comerç .

Aldea, aparador online

Des d’ERC és queixen de
que l’equip de govern cregui
que no hi ha perill pels veïns
i alerten de la inseguretat de
les baranes d’un pont inau-
gurat l’any 1941.
El mes de juny passat, el Ple
de Tortosa va aprovar una
moció d’ERC per tal d’estu-
diar diverses millores de
seguretat, funcionalitat i
estètica del pont de l’Estat.
La moció inicial va ser nego-
ciada amb l’equip de govern
de CiU, amb l’objectiu de
permetre’n l’aprovació, i va
rebre el suport de tots els
grups municipals presents
al Ple. El text definitiu de l’a-
cord aprovat establia que,
‘en el termini màxim de dos

mesos’, es realitzés un estu-
di sobre la seguretat de les
baranes del Pont de l’Estat,
que són horitzontals (esca-
lables) i presenten molta
separació entre si. D’aquest
estudi se n’havia de con-
cloure quines actuacions
eren necessàries per a
garantir-ne la seguretat,
especialment de cara als
menors que travessen dia-
riament el pont. Josep
Monclús, portaveu munici-
pal d’ERC, va denuncia
dimarts passat que cada
vegada que ERC s’ha inte-
ressat pel compliment de
l’acord, se li ha respost amb
evasives, i ‘gairebé mig any
després, l’equip de govern
continua sense presentar

l’informe al qual es va com-
prometre’. La moció aprova-
da també instava a estudiar
millores funcionals i estèti-
ques al pont de l’Estat,
demanant implementar-les
buscant col·laboració de la
resta d’administracions
públiques i altres institu-
cions, als efectes de poder
fer front a les despeses o
inversions necessàries. ‘Cal
recordar que aquest pont va
ser traspassat a
l’Ajuntament per part de la
Generalitat mitjançant un
conveni a canvi d’un asfal-
tat, sense que s’apliqués
cap millora estructural’.
Atesa la situació, Josep
Monclús ha afirmat que
‘des d’ERC instem l’equip de

govern a fer efectives les
mocions que són aprovades
pel plenari municipal, i en
particular la relativa al Pont
de l’Estat’. Per això, en el
proper Ple de novembre
ERC plantejarà ‘una pregun-
ta per insistir en la necessi-
tat de donar-hi compliment,
atès que no s’han respectat
els terminis acordats en el
seu moment amb el suport
de tots els grups municipals
presents’.
Per la seva part, des de l’al-
caldia deien que aviat sor-
tirà aquest informe i que un
cop surtin els resultats,
s’estudiarà quines mesures
s’hauran d’aplicar i quin
pressupost s’haurà d’inver-
tir.

Segon informe per avaluar la
seguretat del Pont de l’Estat

Aquest segon estudi està
en fase de redacció i
segons la tinent alcalde de
Tortosa, Meritxell Roigé,
està gairebé acabat.
L’Ajuntament ha volgut
anar més enllà i per
aquest motiu ha encarre-
gat un estudi extern que
l’alcalde, Ferran Bel, va
qualificar de “treball de
projecte” a un despatx
d’arquitectes i enginyers.  

L'Onada Serveis gestionarà 
el nou Centre de Dia a Vinaròs

Està previst ampliar el Centre en Residència en un període màxim de 5 anys

ACTUALITAT

Demà dissabte durant tot el
matí tindrà lloc la segona tro-
bada Artística i Artesanal a la
plaça Alfons XII de Tortosa.
Allí es podran admirar i
adquirir les diferents obres
dels artistes locals partici-

pants: pintures, fotografies,
ceràmiques, dibuixos, tre-
balls de pell, etc.Aquest cop
contaran amb una cistella
que sortejaran amb l’objectiu
de recaptar fons per causes
solidaries.

27ena Festa del Vi a Gandesa
Des de avui i fins diumenge
2 d’octubre a Gandesa 27
cellers oferiran degusta-
cions i venda directa dels
seus vins amb DO “Terra
Alta”. La inauguració serà
presidida avui a les 19h  per

Jordi Bort i Ferrando, direc-
tor general de l’Insititut
Català de la Vinya i el Vi. i
posteriorment es celebrarà
el lliurament de Premis del
Concurs de vins amb DO
“Terra Alta” 2014.

I segueixen les tradicions
de la tardor a pesar del
temps estiuenc. 
Aquest cap de setmana Els
Reguers és tornarà amb
una gran festa on es podrà
gaudir de la gastronomia de
la zona, amb el Rovelló com
a protagonista.  
Aquesta fira també comp-

tarà amb exposicions d’ar-
tesania, de fotografia, balla-
da de jotes, actuacions
musicals i teatre al carrer
entre moltes altres activi-
tats i amb uns 50 parades
per tot el municipi.
La majoria d’activitats tin-
dran lloc al recinte firal  i a
la pista de Ball d’Estiu.

Tot i que la climatologia no acompanya a menjar castanyes i
moniatos, aquest cap de setmana és el predilecte per fer-ho amb
la tradicional Festa de la Castanyada. Per altra part, Tot Sants és
també un moment espiritual per visitar els ser estimats absents.

Actualitat

Aquesta tarda es celebra la
quarta edició d’aquesta festa
a l’entorn de la plaça de la
Cinta on es podrà gaudir de
participar en tallers o en una
gincama. També hi haurà
xocolatada, contacontes, un

“Monster Party Show” i premis
per a les millors disfresses i
els més originals aparadors
de tardor. Per acabar la festa
amb bon peu, els restaurants
del nucli antic oferiran menús
especials de Castanyada.

Castanyada+Halloween=Castaween

VIII Fira del Rovelló a Els Reguers
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Crac de la setmana: Joan Pinyol, alcalde de Móra d’Ebre
MICHEL VIÑAS

“DISPOSAR DE TOTS ELS CICLES D’ENSENYAMENT ÉS UN SOMNI FET REALITAT”
Fa unes setmanes, es van
presentar a Tortosa els
detalls de l'acord signat
entre el Centre Associat de
Tortosa de la Universitat
Nacional d'Educació a
Distància (UNED) i
l'Ajuntament de Móra d'Ebre
per a la instal·lació a la capi-
tal de la Ribera d'Ebre d'una
aula universitar̀ia a l'edifici
del carrer de Bonaire
número 80, conegut amb el
nom del Bulevard de Móra
d'Ebre. Aquesta aula sera ̀
part integrant del Centre
Associat de Tortosa de la
UNED i començarà a funcio-
nar a partir del pròxim 21
d'octubre. En concret, es
podran seguir els estudis
de Ciències Ambientals, els
cursos d'accés a la universi-
tat per a majors de 25
anys, 40 anys i 45 anys; i
els cursos de la UNED
Sénior, per a alumnat major
de 55 anys. D’aquesta i d’al-
tres noticies d’actualitat, en
parlem amb l’alcalde de
Móra d’Ebre, Joan Pinyol.

Més Ebre: Móra d’Ebre ja
disposa de tots els cicles
d’ensenyament. Un somni
fet realitat.
Joan Pinyol: És una gran
notícia per a Móra d'Ebre i
per a les poblacions de l'en-
torn pròxim, de les comar-
ques de la Ribera d'Ebre, el
Priorat i la Terra Alta.
Posem a l'abast de tothom
uns estudis universitaris a
través de la UNED, la qual
cosa ve a emplenar el buit
que teníem en oferta educa-
tiva a la zona. Mitjançant
aquesta aula universitària
de Móra d'Ebre, dependent
del Centre Associat de la
UNED de Tortosa, al nostre
municipi es completa tota
l'oferta educativa, des de
l'escola bressol fins a la uni-
versitat passant per primà-
ria i secundària, escola d'i-
diomes, escola d'adults,
serveis educatius... Per
tant, crec que és un somni
fet realitat i una notícia molt
rellevant per a la nostra
població, comarca i comar-
ques veïnes.
ME: Què representarà?
JP: Representarà que una
persona de Móra i de la
seua zona d'influència pugui
fer tot el seu currículum
educatiu en un entorn prò-
xim, sense haver de fer des-
plaçaments costosos, amb
tot el que això implica. La
UNED és la universitat més

econòmica que existeix, no
només perquè és a distàn-
cia i evites desplaçaments i
costos d'allotjament, trans-
port, etc. sinó també per-
què el cost de les matrícu-
les és més reduït. A part,
com que oferim cursos
d'accés a persones adultes,
això obre la possibilitat que
persones que per motius
diversos no van tindre l'o-
portunitat d'accedir a estu-
dis superiors ara es puguin
formar per poder entrar a la
universitat i cursar un grau.
ME: Quina repercussió ha
tingut en l’estrena?
JP: Estem molt satisfets de
la repercussió que està
tenint i de l'interès que ja
han demostrat moltes per-
sones per aquesta iniciati-
va. Hem de tindre en comp-
te que és una oferta molt
recent i limitada a uns estu-
dis concrets, com ara els
esmentats d'accés o el
grau de ciències ambien-
tals. Ara estem en un
moment d'arrencada que
ens ha de portar a un crei-
xement i consolidació. En
funció dels resultats que
anem assolint podrem
ampliar o reorientar l'oferta
d'aquesta aula universitària.
ME: Era un dels objectius,
principalment per reduir
distàncies, un fet sempre
important.
JP: Tot el que sigui acostar
serveis a la ciutadania i afa-

vorir la formació i l'accés al
coneixement a les persones
és molt positiu. Vivim en
una societat en què no ens
podem permetre deixar d'in-
novar i d'estar en punta de
llança. Móra d'Ebre ha tin-
gut des de sempre una
voluntat de servei vers les
poblacions de la comarca i
comarques veïnes, i una ini-
ciativa com aquesta s'es-
cau de ple en la nostra
manera de dissenyar la ciu-
tat. Reduïm distàncies, ofe-
rim servei als nostres con-
ciutadans, ampliem l'oferta
de serveis educatius... 
ME: Es una d’aquelles fites
anhelades que s’ha pogut
aconseguir. N’hi ha d’altres,
en l’aspecte social que
també s’han pogut agilitzar

(dinars en companyia...).
Quina valoració en fa?
JP: No podem negar que
vivim una situació socioe-
conòmica molt complicada.
Els ajuntaments, el món
local, sabem bé el que signi-
fica la paraula crisi, perquè
els efectes de la crisi en les
persones els palpes diària-
ment, en primera persona,
a primera línia. Un dels
objectius del nostre govern
municipal és intentar apaiva-
gar al màxim els efectes de

la crisi en les persones, per
això hem tirat endavant
accions com els horts
socials o la recollida d'ali-
ments frescos. Són unes
accions molt ben rebudes,
que ajuden a moltes famí-
lies amb necessitats. Però
no només això, els dinars
en companyia que comen-
ta, intenten incidir en un
altre problema social que
tenim, com és l'atenció a
les persones grans i el seu
benestar. Mensualment fem
un àpat a uns preus econò-
mics en què persones
grans o que viuen soles
comparteixen plat i taula
plegats i acompanyats de
familiars, amics, veïns...
Una acció que està sent

molt valorada per tothom.
ME: Però també hi ha pro-
jectes que no han pogut
tirar avant com el que exis-
tia per dinamitzar l’entorn
de l’Hospital. Què va pas-
sar? Es un dels punts que
queda pendent?
JP: És un projecte que no
portàvem al programa, és
una oportunitat que s'ha
presentat en el mandat i, de
moment, per efectes de la
crisi no s'ha pogut concre-
tar. El projecte, ambiciós,
de crear un equipament
social i un aparcament al
barranc de les Moreres
finalment no ha pogut tirar
endavant per problemes de
finançament. L'empresa
adjudicatària, amb un pro-
jecte clar, viable i definit,
finalment no va poder acon-
seguir la part del pressu-
post que havia de finançar
mitjançant crèdits bancaris.
Tots sabem com està el crè-
dit a les empreses i a les
famílies en aquest país.
Però, evidentment, nosal-
tres no renunciem al projec-
te, és més, és un projecte
viu, què estem treballant i
que desitgem que es mate-
rialitzi al més aviat possible. 
ME: És moment de fer
balanç. I en general, de la
legislatura que ja s’acaba,
quin en fa?
JP: Jo crec que és un
balanç positiu i crec que el
comú de la ciutadania així
ho valora. En uns temps
com els que corren està

clar que és difícil presentar
un ampli balanç de realitza-
cions en obra pública, sim-
plement perquè els recur-
sos són escassos i les vies
de finançament són reduï-
des o, com en el cas que
explicava anteriorment, ine-
xistents. Tot i això hem exe-
cutat una obra de primer
nivell, com és el cas de la
millora de l'avinguda Pius
XII, una assignatura pendent
de fa molts anys que final-
ment s'ha pogut materialit-
zar amb el concurs de la
Diputació. Estem acabant
d'enllestir la renovació de
l'enllumenat de tota la
població amb  un projecte
d'eficiència energètica que
millora la qualitat del servei
i redueix dràsticament els
costos de consum. Hem
aconseguit el finançament
per a tirar endavant el
reforç dels talussos del cas-
tell, una obra de molta
envergadura que ens per-
metrà garantir la seguretat
de les cases i les persones

que hi viuen en aquest
entorn... En fi, obres i actua-
cions de molt nivell i cost
econòmic que en un entorn
de crisi són molt complica-
des de tirar endavant, per
això crec que hem de fer un
balanç en positiu d'un man-
dat molt difícil de gestionar
a causa de la crisi.
ME: Consulta. Suport des
de Móra d’Ebre.
JP: Móra d'Ebre, el seu
alcalde i els seu ajuntament
han mostrat sempre un
suport decidit i explícit a la
consulta del 9-N. Hem apro-
vat acords, mocions, mani-
festos... i hem participat en
totes les manifestacions i
accions de suport a la con-
sulta i al dret a decidir que
tenim els catalans.
ME: Pressupostos de
l’Estat. Se’ls ha qualificat de
‘ridiculs’. Com ho veu?
JP: Inexistents. L'estat ha
d'invertir en carreteres a la
nostra zona, per exemple a
la Nacional 420, i no ho fa.
A Móra d'Ebre mateix tenim
projectes pendents al vol-
tant del riu que s'han quedat
penjats des de fa anys i no
hi ha manera d'avançar. És
una dinàmica que fa anys
que s'arrossega i, pel que
sembla no hi ha voluntat de
capgirar.
ME: Es presentarà a les
properes eleccions? 
JP: És una decisió que he
d'acabar de prendre.
Actualment estic, estem,
centrats a poder acabar l'o-
bra de govern a la que ens
vam comprometre ara fa
quatre anys amb l'electorat.
Volem acabar de fer bé la
nostra tasca i completar els
compromisos pendents. Ja
hi haurà temps d'afrontar el
cicle electoral i de prendre
les decisions individualment
i col·lectivament, ja que jo
només sóc el cap visible de
tot un equip que forma la
candidatura de CiU.

A Móra d’Ebre, estudis universitaris a 

través de la UNED: “Es una gran notícia per

al municipi, comarca i comarques veïnes”

Actualitat Ajuntament de Móra d’Ebre
L'Ajuntament de Móra d'Ebre redueix l'índex d'endeutament i paga a
menys de 30 dies els proveïdors. Segons les previsions de la
Intervenció municipal, la taxa d'endeutament a final del present man-
dat es podria situar al nivell del 110% del pressupost, per sota del
175% en què se situava al principi del mandat. 
L'Ajuntament  congela els impostos i les taxes municipals
L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 29 d'octubre una sessió
plenària ordinària en el decurs de la qual es van aprovar l'expedient
de la modificació de les ordenances municipals per a l'exercici 2015.
Com a conseqüència de l'aprovació d'aquest punt, els preus públics,
els impostos i les taxes municipals no experimentaran cap increment
respecte a l'any en curs.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Edu Albacar, per la seua
banda, va ser l’ebrenc que
ens va representar en la Ga-
la de la Liga de Futbol Pro-
fessional, com a capità de
l’Elx. I, per últim, destacar
com a protagonista ebrenc
de la setmana a Jordi Fabre-
gat, tècnic del Conquense.
El seu equip va aconseguir
un resultat que ha donat que
parlar durant la setmana en
la premsa estatal. Va guan-
yar el líder Barakaldo per 8-
1. Resultat inèdit en el que

portem de lliga a la catego-
ria i històric per al Conquen-
se, a la Segona B. “Vam ser
efectius en els primers mi-
nuts i després vam saber lle-
gir el partit i, a la represa,
amb el 4-0, amb espais, vam
saber aprofitar-ho”, deia Fa-
bregat que afegia que “és un
resultat circumstancial que
ens ha de reforçar, però ara
ja només podem pensar en
el proper partit”. El Barakal-
do, que va acabar amb els
onze, no va poder evitar l’a-
llau del Conquense, que va
sumar el tercer triomf.

Ebrencs protagonistes

Oscar Muñoz es va for-
mar a l’Olimpic i també va
estar a l’Ebre Escola, quan
vivia a Móra d’Ebre. Poste-
riorment va jugar amb la
Rapitenca i va fitxar a la
Gramenet i a l’Europa. Fa
dues temporades que per-
tany al Cornellà i dimecres
va ser més mediàtic que
mai quan aconseguia el gol
del seu equip contra el Ma-
drid, en el partit de Copa. 

OSCAR MUÑOZ, EX OLIMPIC, RAPITENCA I EBRE ESCOLA, VA FER EL GOL DEL CORNELLÀ

Edu Albacar, ebrenc a la Gala de la Liga de Futbol Profesional

M.V.

El Conquense de Fabregat va golejar el líder
Barakaldo per 8-1.

Històrica

Abans que res, vull destacar
als joves àrbitres que estan diri-
gint els partits cada cap de set-
mana. Són el futur. I són valents.
Amb 17 anys es posen enmig
de jugadors experimentats i d’a-
ficionats que no els ho posen fà-
cil. Això està clar. Una altre te-
ma seria qui va inventar la
normativa, fa unes campanyes,
que amb més de 25 anys ja no
pots ser àrbitre, i els que xiulen,
amb més de 25, ja no poden
pujar de categoria. Ens hem d’a-
donar de que això comporta
que àrbitre tants joves hagin de
xiular partits de Tercera i de
Quarta catalana. I és que, amb
aquesta normativa, no hi ha
més remei. I jo crec que és pre-
cipitat. Molt. Per a mi, per a po-
der fer això, el món arbitral de la
regional hauria de ser professio-
nal. O gairebé. Per a poder fer
classes teòriques i per a poder
preparar bé els col.legiats. I
això no potser. Per tant, norma-
tiva poc encertada. Jo valoro l’a-

treviment dels
joves àrbitres,
els toca posar-
se al camp
quan encara
els falta autori-
tat per a poder xiular segons
quins partits. D’altra banda, cal
veure que són partits en els que
ja comencen a haver-hi interes-
sos. I això no és fàcil. Diumenge
vaig poder veure la segona part
del S. Bàrbara-Perelló. Aquell
partit era complicat fins per a
Undiano Mallenco. De contacte,
físic...molt dur. I amb moltes
protestes. Allí tothom protesta-
va. Al jove àrbitre li va faltar ex-
periència...és lògic té 17 anys.
A ell només cal aplaudir-lo. Però
qui va decidir aquesta normati-
va no la va pensar bé. Deixem
que els àrbitres puguin crèixer.
Serà bo per tots. Finalment, de
la setmana convulsa amb desti-
tucions em quedo amb que els
jugadors manen i són els que
decideixen gairebé sempre.  

Setmana moguda

25 anys de fidelitat al club canareu

Homenatge a Sisco
CD ALCANAR

Diumenge passat, abans del
partit contra l’Ampolla, el CD Al-
canar va fer la presentació dels
seus equips. L’acte també va
servir per fer-li un homenatge a
Sisco, gran capità que durant 25
anys ha jugat amb l’equip de la
seua localitat. Placa, samarreta
signada i ram de flors per a la
seua mare. Sisco, emocionat, va
dirigir-se a la seua afició en uns
parlaments plens de sentiment.
El capità va decidir deixar el fut-
bol a finals de la lliga passada,
als 32 anys. D’altra banda, cal in-

formar de la iniciativa d’una pro-
ductora d’Alcanar per enregistrar
les imatges dels partits del pri-
mer equip a casa i fer-ne trans-
missions que es poden seguir
pel You Tube. La iniciativa és de
Quique Queralt, Josep Bort i Joa-
quin Buj. Està tenint molts de se-
guidors. És La Transmi del partit
del CD Alcanar.
https://www.facebook.com/tran
smialcanar?ref=hl
https://www.youtube.com/play-
list?list=PLuPMdWh1Q8b8h4x6k
RZy3CnrCiEOYOMDm

Rebrà el Prat, penúltim a la taula

Partit trampa per a l’Ascó
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va empatar diumen-
ge al camp del Palamós (1-1).
Un partit en el que es va
avançar amb un gol de Virgili,
al primer temps,  però que no
va saber decidir quan va tenir
opcions per a fer-ho, principal-
ment a l’inici del segon. El Pa-
lamós, amb el duel més obert,
va empatar de penal, quan
mancava un quart per al final.
En els darrers minuts, amb el
duel trencat, va poder passar
de tot però l’empat a un gol no
es va moure. Diumenge, l’Ascó

rebrà el Prat, equip que està
acusant el seu pas per la Se-
gona B i que enguany està
minvat. Es penúltim. Es un par-
tit trampa per als asconencs.
Finalment, dir que Pere Bos-
quet encara no sap quin serà
el seu futur, per si ha d’anar
cedit o no. 

L’Ascó rep el 
Prat (12 h), encara al camp

de gespa artificial

Diumenge

La Rapitenca, liderat per Adri, aparca dubtes (2-3)

L’Amposta reacciona
EMPAT I BONA IMATGE CONTRA EL TÀRREGA

L’Amposta ja va oferir una mi-
llora a la segona part al camp del
Balaguer. I diumenge també va
oferir una altra imatge, a casa,
contra el Tàrrega (1-1), en un par-
tit en el que va poder passar de
tot i en el que si bé el conjunt llei-
datà, que encara no ha perdut,
va tenir opcions, també les va
crear l’Amposta per haver guan-
yat, reclamant a més dues juga-
des dubtoses dins de l’àrea visi-
tant. Callarisa, avançada la
represa, va marcar el gol de l’em-
pat. Un gol important per a la
seua confiança. L’Amposta visita
diumenge l’Almacelles. Moha
(Traiguera) va debutar. Uliaque ha
anat a l’Aldeana (va jugar ja amb
el filial) i Batalla a l’Ampolla.
Per la seua part, la Rapitenca

va guanyar al camp del Sant Ilde-
fons (2-3). Una victòria important
i que aparca dubtes, sent la se-
gona seguida. L’equip va estar
ben posat i va tenir resposta una
vegada el Sant Ildefons va empa-
tar el gol inicial de Toño. Acte se-

guit, el darrer fitxatge, Adri, va
traure de la chistera dues grans
jugades i va posar l’1-3 abans del
descans. A la represa, la Rapiten-
ca va haver de sofrir quan el rival
va marcar el 2-3, però va saber
fer-ho. Victòria de gran valor, i
més en una jornada en la que
Delfin disposava de fins a cinc
baixes. Diumenge vinent, 12 h, la
Rapitenca tornarà a jugar fora,
contra un Santboià que té potser
la millor plantilla però que ha anat
de més a menys i ara està en
dinàmica negativa. S’esperava
poder recuperar algun jugadors,
“sinó, seguirem confiant amb els
joves dels planters com fins ara”. 

Edu Albacar, amb l’expedició de l’Elx a la Gala de la LFP. Baix, Fabregat.

Òscar Muñoz

Diumenge visita el
Santboià

Rapitenca
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El Tortosa va guanyar dissabte
a Campclar (0-3) i es consolida a
la segona plaça. Són quatre victò-
ries seguides. Javi Asin, en for-
ma, va fer el 0-1. Però el Tortosa
es va acomodar a la represa i va
passar per uns minuts d’angoixa
un cop es va quedar amb deu per
l’expulsió de Valmanya. No obs-
tant, l’equip va reaccionar i va
sentenciar amb gols de Moha i de
Carles. El Tortosa, tot i no decidir
fins el final, va ser superior. Nan-

do Crespo valorava la victòria:
“no va ser el nostre millor partit
però, tot i que no vam sentenciar
fins el final, el vam tenir controlat
i vam merèixer guanyar”. El Torto-
sa, segon, rebrà diumenge el
Valls, tercer. 

Valls, prova a la bona ratxa
CD TORTOSA: DIUMENGE A LES 17 HORES

L’Ampolla va perdre a Alcanar
(4-0). Va dominar i va tenir la pilo-
ta al primer temps però això fou
una trampa perquè l’Alcanar quan
robava creava perill a la contra,
amb Adrià. A la represa, arran del
2-0, l’equip va sortir totalment del
partit i l’Alcanar va aconseguir
dos gols més. Diumenge, els de
Cotaina reben al líder, únic equip
que no ha perdut. D’altra banda,
el Deltebre va deixar escapar una
bona ocasió al camp del Tancat

(1-0). Un partit deficient però, mal-
grat això, va tenir opcions, sobre
tot a la represa. El Tancat va aca-
bar amb 8 i amb un jugador de
camp sota els pals. El Deltebre
rebrà el SP i SP, que fa poc torna
a entrenar José Mari Nuñez (partit
de la seua lliga).

L’Ampolla rebrà el líder
BATALLA (AMPOSTA) HA FITXAT AMB L’AMPOLLA

El R. Bítem, després de qua-
tre jornades, va tornar a guan-
yar. Va fer-ho al camp d’un
Gandesa que va tornar a estar
poc encertat cara a porteria.
Això davant d’un Remolins-Bí-
tem que, amb canvis a l’equip
i en el sistema, va estar molt
aplicat i es va avançar en el
marcador amb un gol del seu
jugador més destacat, Jota. A
la represa, quan el Gandesa
apretava, Mario, un altre dels

destacats, va fer el 0-2. La re-
cació gandesana va arribar
amb el gol del seu referent,
Gumiel, però, tot i les opcions,
els locals no van poder empa-
tar. Continuen negats amb el
gol. Al final del derbi va haver-
hi certa tensió. La celebració
dels gols del tècnic visitant no
va agradar a part de l’afició lo-
cal que així ho manifestava
fins el final quan va haver-hi
certa tensió. 

El R. Bítem agafa aire
VA GUANYAR A GANDESA

El Catalònia va vèncer el Camarles en un partit que era important per
l’estabilitat classificatòria. Un gol de Cristian va decidir. “Al primer
temps, el partit va estar molt igualat. I a la represa, el Camarles va
pressionar més amunt i ens va crear dificultats. Ells van tenir opcions
i nosaltres també com una d’Aleix o un gol anulat al mateix Aleix”, deia
Enric Aleixendri. Cosido, Sisco, Joan i Rovira eren baixa i ara cal afe-
gir Sebastià. Isaac va debutar, de lateral. Bartolo, del Camarles, deia
que “la primera meitat va ser anivellada i a la represa vam empènyer
molt amunt, amb ocasions per empatar”. El Camarles va reclamar un
penal a Roger que, posteriorment, fou expulsat per protestar.

El Catalònia suma tres punts valuosos,
amb gol de Cristian Arasa (1-0)

EL CAMARLES VA BUSCAR L’EMPAT A LA REPRESA

El Camarles ha fitxat a Leo, jugador que va jugar al Cambrils, i A Paul,
lateral dretà que va estar a l’Aldeana i la Rapitenca. Diumenge vinent
el Camarles ja estrenarà la gespa artificial, davant l’Alcanar. D’altra ban-
da, diumenge passat, a Jesús, jugadors que no es van quedar a fer
els exercicis d’estirament, habituals quan el Camarles acaba els par-
tits, van marxar cap els vestidors i van fer algun comentari als àrbitres.
Des de Camarles es lamentava “la poca responsabilitat d’aquests ju-
gadors per no estar amb els companys com els tocava i més si li van
dir alguna cosa l’àrbitre”. El que també lamentaven és que, a l’acta, es
va nombrar a Marc Prades, jugador que si estava al camp estirant.  

Leo (Cambrils) i Paul, (exRapitenca i
Aldeana), fitxen amb el Camarles

DIUMENGE ESTRENA DE LA GESPA ARTIFICIAL

La Cava va golejar el Cambrils (4-0) en un partit que fou igualat
al primer temps però que es va decidir al segon. Ferran, desta-
cat, va fer dos gols, i Carles i Eric els altres. Gol important el d’E-
ric, per la seua confiança després de la seua recuperació, grà-
cies a la seua lluita i fe. Camarero deia que “a la segona part, un
cop vam fer l’1-0, l’equip es va trobar còmode i va estar força
bé, completant una bona represa i aconseguint una victòria con-
vincent que dóna moral”. La nota positiva fou el retorn de Jaime
i de Gaspar. Pardo, Collazo, Roger i Mario són baixa. Podria tor-
nar Abraham, diumenge.  

La Cava segueix en la bona 
dinàmica al seu camp

VA TORNAR JAIME LORENTE

Carlos Rodriguez.

La setmana ha estat moguda a
la Segona catalana. Dilluns es
coneixia la decisió de la junta de
l’Alcanar de destituir a Carlos
Rodriguez. El tècnic va marxar,
avançada la setmana passada,
uns dies fora del país, concreta-
ment a Anglaterra, per motius
personals. La decisió ja s’estava
coent però no se li podia comu-
nicar abans de marxar perquè
l’Alcanar encara no tenia el re-
lleu. Nacho Pérez va poder ser
el primer que interessava però
l’extècnic de l’Amposta, de mo-

ment, no té intencions d’entre-
nar. I llavors va sorgir la possibi-
litat de Ximo Talarn. Aquesta va
concretar-se. Carlos Rodriguez
no va poder assabentar-se’n fins
dilluns, un cop va tornar de va-
cances. Diumenge, al partit con-
tra l’Ampolla, tal com ja s’havia
estipulat al seu moment, Carlos
no hi era a la banqueta per estar
de viatge. El tècnic no ha ocultat
estar molest per les formes:
“em dol la manera. Estic uns
dies fora i quan arribo m’ho co-
muniquen”. Toni Muñoz, presi-

dent del CD Alcanar, va decla-
rar, dimarts passat, a Minut 91,
a Canal Terres de l’Ebre que “no-
més tinc bones paraules per a
Carlos però quan un tècnic i
part de l’equip no tenen feeling,
s’ha de pendre una decisió i és
que ja sé saps que sempre ho
paga el mateix, perquè costa

menys canviar a un que no pas
a uns quants. I això és el que ha
passat”. Rodriguez adverita que
“he d’acceptar-ho amb certa re-
signació perquè era un repte i
tenia il.lusió de tirar-lo endavant.
Penso que jo no era el culpable
de tot, si no s’havien assolit els
resultats esperats, fins ara.
Estàvem a la jornada 8 i queda-
va temps. Crec que també han
hagut jugadors que no han tin-
gut l’actitud adequada”. 
Ja en el partit a Jesús i Maria, i
també a la Canonja, van poder

existir discussions entre el tèc-
nic i alguns jugadors i aquests,
també en desacord amb siste-
mes d’entrenaments i altres
qüestions, han estat els que han
generat la decisió. Ximo Talarn,
fins ara al Tortosa juvenil, és el
nou entrenador de l’Alcanar i diu-
menge ja debutarà al camp del
Camarles. David Garcia agafa el
juvenil A del Tortosa i Alex el B.
Així mateix, informar que José
Mari Nuñez, exjugador i extèc-
nic del SP i SP, torna a la ban-
queta. 

Carlos Rodriguez: “em dol la forma en què se m’ha comunicat”
Ximo Talarn és el nou tècnic de l’Alcanar

EL TÈCNIC ESTAVA FORA DEL PAIS I QUAN VA TORNAR DILLUNS VA REBRE LA NOTICIA

El Jesús i Maria també ha
sofert canvis. Dimarts matí
era públic que Jordi Rojas no
seguia com a entrenador. Una
decisió que també semblava
mastegar-se en les darreres
setmanes, tot i que des de la
junta s’havia aclarit que no hi
havia pressió i que els rumors
al respecte no eren certs.
Però la derrota al camp del
Roda va ser el darrer deto-
nant. Segons fonts directives,

“l'equip sobretot fora de casa
no donava el rendiment espe-
rat per la plantilla de què es
disposa i a casa, llevat del dia
del Tancat, hem tingut molts
de problemes per guanyar els
partits”. Jordi Rojas, per la
seua part, ha optat per la sor-
tida elegant i només ha tingut
bones paraules per al Jesús i
Maria. “Tinc la consciència
molt tranquil.la i si estic dece-
but és per no haver pogut se-

guir quan crec que podia fer-
ho. Però accepto la decisió de
la junta perquè si ha pres
aquesta decisió, es pensant
en el bé del club. I ells han
considerat que era el millor i
res més a dir”. Sobre si part
dels jugadors, com a Alcanar,
han pogut influir en la decisió,
Rojas deia que “penso que no,
i me’n vaig considerant que no
ha estat així”. Potser Rojas ha
pecat de ser massa professio-
nal en els mesos que ha estat
a l’Aube, i això, per decisions
que ha pres, l’ha pogut con-
demnar, tot i que també cal
valorar que el Jesús i Maria té

un gran equip i que fins ara no
ha pogut reflectir com el club
desitjaria, malgrat estar a no-
més dos punts de la segona
plaça. Prov is io -
nalment, David Torres i José
Mari agafen l’equip un parell
de setmanes i segons com
evolucioni, continuaran ells o
no. Oscar Rodri, entrenador
de porters a l’entitat, podria
marxar. Es vol parlar amb ell
perquè es quedi.
La directiva ha aclarit que

“no hi ha, ni es preveu donar
cap baixa”. 
El Jesús i Maria rebrà diu-

menge el Gandesa. 

Jordi Rojas, destituït
al Jesús i Maria

DAVID TORRES I JOSÉ MARI AGAFEN L’EQUIP PROVISIONALMENT

Talarn ja debutarà
diumenge a Camarles

Debut

Jordi Rojas.

El segon rebrà el tercer,
el Valls. 

CD Tortosa

Partit clau contra el SP i
SP, diumenge

UE Deltebre
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-El St. Jaume ha intentat 
recuperar a J. Navarro i Joel, però,

de moment, no tornaran.
 -Ramon Zaragoza, operat del

pòmul per una topada a Móra la
Nova, fa unes jornades, és baixa al

Campredó. 
-Albert Saltor va debutar en el

retorn al Flix.
-El Roquetenc segueix amb baixes:

Alegre, Ferran, Karim i Ivan 

Som de sang calenta en aquestes terres. Vivim el futbol d'una altra manera o és
un surrealisme cada any per entendre el món de pilota. Els equips de les estre-
lles Jesús i Maria i Alcanar, en un tres i no res han cessat als seus dos entrena-
dors en un mateix dia. No és una casualitat els dos entrenadors ja estaven gai-
rebé sentenciats fa quinze dies, alguna cosa no funcionava en la cultura particu-
lar d'aquests dos clubs que només tenen un objectiu: Alcanar disposar de juga-
dors que han jugat en categories nacionals i de molt cache i un Jesús i Maria que
aspira a tornar a 1a. Catalana. El diumenge de la seva plantilla dels onze titulars,
9 han jugat en 3a. divisió i 1a. Catalana. Parteixo de la base que són injustos els
cessaments de Jordi Rojas i Carlos Rodríguez. Els conec, són bons professionals però no han
encaixat en la cultura d'aquests dos clubs, per decisions tècniques, no respectar la cultura del club
cas Jesus i Maria o per pegar 4 crits al vestidor i dir la veritat, cas Alcanar. Carlos és una perso-
na de caràcter molt fort (prefereixo a persones així que va per la veritat per davant) i anava de cara
i deia el que pensava: "Què et passa amb mi, vols que parlem?". Pocs entrenadors han fet com ell,
en aquesta comarca, retirar un equip de benjamí de la Rapitenca del camp per insults d'uns aficio-
nats que podien ser pares de jugadors (cosa normal en molts camps). A Jesús i Maria estaven con-
tents amb Jordi Rojas com a professional però no veien futur ja que els resultats ho deien tot, tres
partits perduts en 8 jornades i en el seu camp han patit per guanyar i van perdre contra el Ampolla.
Tenen un equip amb més potencial que la temporada passada però el joc i la superioritat no es
plasmava i en camp contrari dues derrotes, Vilaseca i Roda, mostrant que alguna cosa no anava.
Si per a mi el de Jesús i Maria és normal, són les regles del futbol, millor fer fora un que onze,
Alcanar mereix un punt i a part. No és normal i crec que baten rècord guiness d'aquesta comarca
des que el futbol de competició existeix, dels anys quaranta: cessar dos entrenadors en un mateix
club (encara que es poden considerar dues seccions amb autonomia pròpia) en sis dies mereix
qüestiona si els directius d'aquest manen o deixen que manin els jugadors. Bartolí se'n va anar a
casa, ell va dimitir de l’Alcanar B però si no se’n va hagués estat cessat en dos setmanes. Ni s’en-
tenia amb alguns jugadors que volien manar ni amb alguns pares dels jugadors. Carlos Rodriguez
no era un entrenador experimentat, Alcanar necessitava d'un mister armat per aquesta categoria.
Llavors per què el van fitxar? Si era bo o dolent es veuria en la jornada 34. No es pot avaluar a un
entrenador en vuit jornades, l'anterior míster Alfons Royo va tenir alguns inicis de temporades
dolents i al final després quedava en bones posicions. El que passa és que no agradava a deter-
minats jugadors de l’Alcanar, els seus mètodes i també cal dir que les vaques sagrades d'aquest
vestidor volien decidir fins a les alineacions, cosa normal en aquest club i altres d'aquestes comar-
ques. Dilluns, començava el dia calent. Al matí Carlos Rodríguez tornava d'Anglaterra després
d'uns dies allí. Estava content perquè el Alcanar havia guanyat 4-0 (alguna culpa tindria ell d'aquest
resultat d'un treball de pretemporada i el que portem de campanya). A primera hora li envio una
whatsapp comunicant que serà cessat durant el dia. Ja el vaig avisar la setmana passada entre
línies. Poques hores després pel whatsapp el club li comunica el seu cessament. ¿Vostès ho veuen
normal que a un persona, un entrenador sigui bo o dolent li ho comuniquin així? No és millor fer-ho
a la cara? Només dos pesos pesants del vestidor de l’Alcanar es van oposar: Edu Aguilar i Ivan
Diaz. 
Tres candidats havien per al lloc de míster a Alcanar: Miguel Bes, Nacho (aquest va dir no, vol un
any sabàtic) i el triat va ser Ximo Talarn que coneix la categoria al detall com a jugador i entrena-
dor, primer en el Jesús Catalonia, dues temporades i al Roquetenc any i mig, fins que fou cessat
quan va passar més del mateix: alguna part del vestidor no el va acompanyar i va arribar fins i tot
a un acord amb el club. Sort Ximo perquè la necessites. Si Alfons va aguantar tres anys era per-
què era un sant i un canareu de cap a peus. I perquè era respectat al vestidor i l’havien de respec-
tar. Alcanar és una població particular. Dues bandes, dos equips del futbol de veterans separats,
dos clubs amateurs especials i particulars. Això si,  han aconseguit alguna cosa gran: que l'afició
ompli les grades més que fa deu temporades, això els honra i els aplaudeixo. Els seus veïns, la
Sénia i Ulldecona, l'afició futbolera està sota mínims. Però a Alcanar el futbol base es troba sense
juvenil, ni infantil, i la temporada passada dos juvenils, aquesta cap. Jesús i Maria, agafen el relleu
José Maria i David durant quinze dies. Després decidiran si seguiran ells o arribar un nou entrena-
dor. Com s’acostuma a dir,  el de casa és el millor. Sort Ximo, sort David i sort José Maria. Dues
diferències d’aquestes destitucions: Jordi Rojas va anar a acomiadar-se de la plantilla i del club: "Jo
els comprenc,  han pres una decisió pensant en el bé del club. Sóc un seguidor més del Jesús i
Maria des d'aquesta setmana, m'han tractat de meravella durant els mesos que he estat a l’enti-
tat". Carlos Rodríguez no va anar a acomiadar-se i ho entenc igual hagués tret el seu caràcter i
deia el que pensava a algun jugador. La setmana passada els avançava en Top Secret, secció de
la plana 17, que un entenador d'aquesta comarca seria cessat. Vaig encertar en el meu pronòs-
tic. Però pensar en dos cessaments era surrealista. És així el futbol ebrenc. Aquí som Especials.
Som ebrencs, com no, i amb molta honra.
1A CATALANA. - RAPITENCA DE MERAVELLA, AMPOSTA NOMÉS UNA VICTÒRIA AQUES-
TA TEMPORADA. Aquesta Rapitenca meravella, fa tres setmanes tres pipiolos d'una mitjana d'e-
dat de 17 anys: Ivan Gasparin, Ivan Pàez i Gerard Verge marcaven tres gols al Torreforta. Aquesta
setmana un porter, Josué 22 anys, una defensa formada per Vilarroya 19, Matamoros 15, Raul
Istoc 19, Jony 20 i Gasparin 20, mitjana d’edat: 18. Qui pot dir això en aquesta comarca? Don
Fernando Garcia la passada temporada se li va encendre la llum. Va arribar el Rubi amb un equip
jove a la Rapita i els va fer un bany: "Aquest és el futur". Com vaig dir, el fitxatge, Adrià, és un crak.
Aquesta setmana dos gols. Tot i les baixes de cada setmana, van ser cinc entre elles: Sam, Borrull
i Ivan Paez, aquest equip té una banqueta que permet fer rotacions i sinó juvenils. 
Amposta si va fer el millor partit de la temporada. Míster Teixido va canviar de xip. Va posar dues
puntes, Becerra i Callarisa. En la segona part, dos penals que no van ser xiulats i dos pals, l'afició
va marxar a casa contenta però em preocupa aquest Amposta que només ha guanyat un partit de
vuit i és el tercer equip amb menys gol. Diumenge, desplaçament a Almacelles: quatre partits al
seu feu i només dos guanyats per la mínima 1-0. Segueix el rècord guiness en aquesta categoria,
dels vuit principals classificats només un de Barcelona, Vilanova, que apunta a ser el campió. 
2A CATALANA - SEGUEIX LA PAJARA DELS EQUIPS EBRENCS. Aquest any al pas que anem
només pujarà un equip ebrenc o cap. Entre els sis classificats sols dos ebrencs, Tortosa i Jesús i
Maria, els altres quatre de Tarragona. Vila-seca 20 gols a favor, dos encaixats i imbatut, líder molt
fort; Valls un equip que que va a més. Només ha perdut un partit i aquestfou amb el Vila-seca. Roda
i Canonja, aquesta temporada tenen millors equips que la passada. De moment, es compleix la
meua profecia cent per cent. Vaig dir abans de començar la temporada que Cambrils, Deltebre,

Surealisme ebrenc: Jesús i Maria i Alcanar 
cessen els seus entrenadors

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Camarles, Camp Clar, Tancat i Sant Pere eren dels candidats al descens i els sis estan els últims clas-
sificats i els diré més, en la jornada 17, aquests equips estaran separats de sis punts o set dels 12
primers. Catalonia segueix fort a casa, Camarles amb un Cristians que és l’amo d'aquest equip va
fer un gran partit. L'àrbitre, més enemic que el Jesús. L’Alcanar, sense Carlos, que estava Anglaterra,
va guanyar a un Ampolla que segueix amb la seva crisi particular. Tortosa quatre victòries consecu-
tives i sis partits sense perdre i, a més, les següents tres jornades són gairebé bufar i fer ampolles.
La Cava meravellós en el seu camp en quatre partits només ha rebut un gol i està invicte (a casa).
Aquesta temporada almenys la seva afició se’n va a casa contenta i meravellada. Es nota la màgia
de Guillermo i la bona notícia és que Jaume ja pot jugar. Deltebre partit per oblidar dels jugadors de
Narcís, van jugar molt malament. S'esperava un duel disputat entre el Gandesa i Remolins-Bítem.
L'equip de Sergio va aprofitar les seves poques ocasions per guanyar, eficiència cent per cent, li toca-
va. Gandesa va perdre el primer partit a casa i no acaba de tenir eficiència cara a la porteria.
3A CATALANA- BATEA, MÓRA NOVA I S. BÀRBARA, SE’N SURTEN - I que bonica serà aques-
ta lliga. Santa Bàrbara, que estava gairebé descartat per a l'ascens, s'ha posat les botes les últimes
tres jornades. Tres victòries consecutives i ja és quart. Al principi de temporada vaig dir sis candi-
dats: Perelló, S.Bàrbara, Batea i Roquetenc, quatre estan entre els sis primers, Ulldecona i Corbera
fora de òrbita de moment, però si m'haguessin dit que el Batea seria líder i el Móra la Nova segon
no m'ho hauria cregut i avui és una realitat. Un Batea que ha guanyat a l’Ulldecona, Perelló i ara al
Roquetenc. Un defensa, 3 centrecampistes i tres davanters han marcat gol, això diu molt d'aquest
equip. Partit molt disputat entre S.Bàrbara i Perelló, l'àrbitre molt jove, 17 anys. Nico cada vegada
més fí, Perelló no acaba d’arrencar fora del seu camp, de quatre desplaçaments només una victòria.
Roquetenc vaig dir que aquesta temporada no tocava ascendir i de moment ha anat de més a menys.
Quatre victòries inicials, però les últimes 4 jornades, de 12 punts només tres. Ulldecona irregular, a
Ginestar només li servia la victòria i així va ser, tres gols del senienc Roberto. Flix va a més; el tre-
ball del míster Rius es nota i encara té un partit pendent contra el Corbera. Farà una gran segona
volta. Ginestar i Horta van jugar a mig gas, els seus entrenadors no estan gens contents. Ametlla tot
i perdre va fer   un bon partit a Corbera, equip que aquest va guanyar el seu primer partit després de
cinc jornades. Alcanar va arribar el nou míster Parra que ja va estar la temporada passada, el que
no entenc perquè el no va seguir i ara torna. M'agrada el Pinell d'Angel, irregular però batallador, últi-
mes cinc jornades només una derrota. Una categoria igualada des del lloc 3 al 9 només quatre punts.
Per baix, l’Ametlla i la Sénia tenen equips per salvar-se. Alcanar, Campredó i Ginestar tindran opcions
de sortir-se’n i donaran sorpreses. Sant Jaume és qui està més minvat i ho té més complicat.

TERCERA CATALANA

Els locals van jugar ben posats i
l’Horta, en canvi, no va fer-ho. Els
locals van perdonar a l’inici i
Estrada, efectiu fins ara, va aprofi-
tar una bona jugada visitant.
L’Horta, però, va fer concessions
en defensa i Joel i Pau remunta-
ven. A la represa, els locals van
defensar-se un xic més enrera.
Del 2-2 es va passar, arran d’una
gran contra, al 3-1 que certificava
un triomf merescut i treballat.

El Móra la Nova és la revelació de la
temporada, fins ara. Dissabte va
guanyar remuntant el gol inicial del
Godall, obra d’Aleix. Jacob va empa-
tar. Un gol protestat pels goda-
llencs, ‘era fora de joc’. A la repre-
sa, amb el partit igualat, Jacob va
aconseguir el 2-1, i els morencs van
mantenir el resultat fins el final. El
Godall, que va tenir opcions,  es va
queixar durant el partit: ‘no es van
xiular tres penals clars a l’àrea
local’. D’aquí el malestar.

MÓRA N-GODALL 2-1

Tercera victòria seguida del Flix,
equip que es troba en un gran
moment. Ha trobat, després dels
dubtes de l’estiu, l’equilibri necessari.
Yuri va tornar i va liderar un equip en
el que hi ha motivació i il.lusió. I
també entre l’afició. Porta, Oleguer i
Joel van posar el 3-0. Curto va mar-
car el 3-1, al final. Parra va debutar
en el retorn a la banqueta de
l’Alcanar B. 

Yelti va marcar aviat l’1-0. El Pinell
va començar millor i a l’Aldeana li
va costar. A la represa, els alde-
ans van sortir més posats i Joel va
empatar. El partit estava obert, i
hagués pogut succeir de tot. Del
possible 1-2 es va passar al gol
d’Ismail (78’). Segona victòria
seguida d’un Pinell que s’estabilit-
za i que va frenar la ratxa aldeana. 

El Batea va vèncer a Roquetes i
va fer un cop sobre la taula, com
a líder. Els locals van estar fràgils
en accions puntuals que van sig-
nificar els gols del Batea que es
va avançar amb el 0-2. El local
Cristian, amb un penal ‘inexistent’
segons els visitants, feia l’1-2
però una nova indecisió roqueten-
ca era l’1-3 (54’). Amb el partit
trencat, el líder va sentenciar. 

ROQUETENC-BATEA 2-4

El S. Bàrbara va fer el millor pri-
mer temps, amb un Gilabert ben
adaptat a la mitja punta. De la
Torre va marcar l’1-0. A la repre-
sa, Mohedano empatava, gol
protestat pels locals. Poc des-
prés, arran d’un llançament de
banda, Nico feia el 2-1. Nervis i
partit molt travat amb massa
protestes al jove col.legiat que
no va poder controlar-les. 

S. BÀRBARA-PERELLÓ 2-1

La categoria està embogida.
Oberta. Competitiva i atractiva.
Cada jornada i en cada partit pot
passar de tot i això la fa interessant.
L’Ulldecona, encara minvat per bai-
xes, va imposar-se amb un Roberto
que va estar pletòric. Ell va decidir
al primer temps (8’ i 42’). I a manca
de deu minuts va sentenciar.
L’Ulldecona no va donar opció. Va
debutar el juvenil Miquel de titular. 

El Sant Jaume és l’equip que s’està
quedant despenjant a la cua. La
Sénia no va perdonar i es va
emportar de tres punts importants
per sortir de baix, ja sentenciant al
primer temps amb el 0-4 (Ivan,
Fèlix, Didac i Ramon). Juanjo feia
l’1-4 però Amado marcava l’1-5.
Risto va fer el 2-5. 

El Corbera va sumar una victòria molt
necessària després de quatre jorna-
des. Toni Calafat va fer l’1-0 però
l’Ametlla va reaccionar: “vam jugar bé,
amb bona actitud, i vam tenir ocasions
clares per empatar. Penso que merei-
xiem un millor resultat”, deia Capera,
tècnic calero.

Emprenta de líder Molts nervis El Godall, molest

FLIX-ALCANAR 3-1

El Flix segueix creixent

PINELL-ALDEANA 2-1

El Pinell s’estabilitza
CAMPREDÓ-HORTA 3-1

Triomf merescut

GINESTAR-ULLDECONA 0-3

Hat-trick de Roberto
ST JAUME-LA SÉNIA 2-5

La Sénia no falla CORBERA-L’AMETLLA 1-0

Tres punts d’or

CF SANTA BÀRBARA

Un projecte que ja té repercussió

El S. Bàrbara va jugar diumenge amb vuit jugadors locals en l’equip ti-
tular “i tota la banqueta estava formada per gent de casa. Aquest va
ser el nostre objectiu quan vam agafar el club. I ja dóna els fruits”. El
Santa, amb tres victòries seguides, progressa. Diumenge va guanyar
el Perelló en un partit físic i travat a la represa, quan van haver-hi mas-
sa nervis i protestes que no va poder dominar el jove col.legiat.
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Albert Forcadell (Tortosa)

Dani Iniesta (Catalònia)       Marc Vernet (Amposta)

Cristian (Camarles)                 Mauri (J. i Maria)            

Xavi Molas (Acanar)         Mario (R. Bítem) 

Ferran (la Cava)              Alexis (Rapitenca)

Adri (Rapitenca)        Pol Bladé (Gandesa)

Nico (S. Bàrbara)     Roberto (Ulldecona)

Jacob (Móra Nova)
Avraham (l’Ametlla)                 Alex Clua (Perelló)

Joel (Campredó)

Fèlix (La Sénia)  Corella (Aldeana)

Oscar G. (Corbera)         Jordi Vilanova (Batea) 
Joan (Batea)

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

EQUIP %
D.

Nº

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

15
12
12
12
10
10
10
9
9
9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
6
5
4
4
4
4
4
3
3
1
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 LOCALS
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: C. At. Móra la Nova

Cinc partits al seu camp i cinc victòries, només dos gols encaixats. I els únics dos partits per-
duts fins ara, per la mínima. Aquest Móra la Nova, tot i la marxa de la seua estrella Magí i
Miravete sorprèn, segon classificat a la 3a catalana. L'arribada de Lizaso es va notar, treball
en els entrenaments per a gaudir en els partits. No baixarà aquest any el Móra Nova, segur.

Rànquing: recordem que es puntuen cinc jugadors per equip cada jornada, amb 5, 4, 3, 2 i 1 punt.

Top secret
TEIXIDÓ, ¿MISTER PER AL JESÚS   I
MARIA?. I per què no?. Si es perdia contra el
Tàrrega, alguns directius de l'Amposta ho
tenien clar. I a Jesús i Maria és estimat
Teixidó i a més allí juga el seu fill. No s'estran-
yin que Teixidó pugui menjar turrons a Jesus
i Maria. 
LA RAPITENCA SE’N VA A LITUANIA. Del
5 al 9 de novembre el cadet de la Rapitenca
marxarà a aquest país i jugarà uns partits en
un torneig. I saben qui serà el respresentant?
Fernando Garcia i ull don Fernando que allà hi
ha dones molt guapes. 
ANY COMPLICAT PER ALS CLUBS CEN-
TENARIS. Ulldecona i Amposta celebraran el
centenari però a nivell esportiu els resultats
no acaben d’acompanyar. Serà qüestió de
tenir paciència i esperar a l'any 101 o 102.
LA SETMANA PASSADA avançava que un
mister d’un club important, que no era
l’Amposta,  estava qüestionat per alguns
jugadors per no estar d’acord amb ell.
Aquesta setmana s’ha conegut. Era el cas de
Carlos Rodriguez, de l’Alcanar.

Ferran Roig (la Cava)

Un jugador amb molt de talent i una privile-
giada visió de joc. Amb els anys i, ara al seu
club, està assumint responsabilitats i és un

dels líders de l’equip.   

El protagonista

JUGADOR PUNTS EQUIP
3a Divisió I 1a Cat.

Cristino
Victor Reales
Gustavo Soriano
Marc Vernet
Virgili
Jonatan Llorach
Agus Ojeda
Toño Gimenez
Josep Becerra
Artur Godia
Alexis Jiménez
Isaac Casanova
Ivan Gasparin
Josué Andreu
Raul Istoc
Genís
Alex Borrull
Munta
David Silva
Vilarroya
Gerard Verge
José Ramon
Socias
Cristopher
Diego Becerra
Victor Calsina
Ivan Pàez
Adria Alonso
Xavi Anell
Galceran
Dani Argilaga
Eizaguirre
Del Moral
Callarisa
Pascual
Edu Vives
Barrufet
Marc Tena
Gabernet
Chiné

Segona Catalana

Toni Ondozabal
Raul Teixido
Aaron Navarro
Jaume Gumiel
Mauri Ulla
Narcis Franch
Jaume Pedra
Josep Trinquet
Ferran Roig
Sergi Bel
Moha
Dani Inesta
Fran Reolid
Abraham Navarro
Sebas Albacar
Jose Ramon
Jan Esteller
Cristian Bertomeu
Jota
Marc Mars
Joan Esteban
Francecs Melich
Gerard Fresquet
Miquel Mola
Marc Casanova
Pere Martinez
Ion Oslabanu
Maikel Fernandez
Sergio Ruiz
Ivan Gonzalez
Adria Valsels
Paco Casas
Edgar Samper
Enric Ferre
Sergi Escoda
Povill

25
21
20
18
17
16
16
15
13
13
12
11
10
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1

25
24
24
23
23
23
22
21
21
21
21
20
20
19
19
18
17
17
17
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13

Ascó
Amposta
Amposta
Amposta
Ascó
Amposta
Rapitenca
Rapitenca
Amposta
Ascó
Rapitenca
Amposta
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Ascó
Rapitenca
Ascó
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Ascó
Ascó
Amposta
Amposta
Amposta
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Amposta
Rapitenca
Ascó
Amposta
Rapitenca
Ascó
Ascó

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

JUGADOR PUNTS EQUIP
Segona Catalana

Cristian Ventura
Joel Forné
Ivan Diaz
José Roldan
Jordi Porres
David Rojas
Jesús Ferreres
Josep Vilanova
Xavi Molas
Manel Sol
Pau Sansaloni
Frederic Giné
Jaume Guiu
Raimon Fosch
Chimeno
Cristian Arasa
Mario 
Josep Llaó
David Vilanova
Manolo Puig

Tercera catalana

Gerard Benito
Nico Aguiar
Vicent Brull
Marc Garriga
Kevin Moreno
Agusti Fornos
Alex Clua
Gerard Curto
Joan Zaragoza
Sergi Anguera
Manu Fernandez
Jelti
Manel Llambrich
Juanjo Magriña
Sergi Rodriguez
Aitor  Fuster
Cristian Diaz
Carlos Gilabert
Vasconcellos
Oscar Colat
Jaume Esteve
Oriol Matamoros
Marc Baiges
Fran Corella
Eloi Almestoy
Oscar Gilabert

Quarta catalana

Albert Alegre
Marc Gilabert
Cristian Cid
Jhon  Moukset
Miquel Malràs
Robert Beltran
José Luis Amador
Nacho Aroca
Roger Mora
Reinaldo Rocha
Marc Vericat
Rafel Reverté
Dany Calvo
Abdul
Soufiane 
Joan Clua
Cesc Julve
David Pujol
Albert Troyano
Alexis Pedraza
Jordi Segura
Wili
Ferran Adell
Josep Folqué
David Espuny
Lachen
David Ferre
Johan Perez
Cristian  Melero

13
13
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10

30
28
27
27
24
23
23
22
22
21
21
21
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17

23
22
22
22
20
19
18
17
17
17
17
16
16
16
16
15
15
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13

Tortosa
Tortosa
Alcanar
Ampolla
Deltebre
Gandesa
J.Maria
Tortosa
Alcanar
Ampolla
Camarles
Gandesa
Gandesa
La Cava
Alcanar
J.Cata
La Cava
R-Bítem
Tortosa
Tortosa

S.Jaume
S.Bàrbara
Perelló
S.Jaume
Godall
Batea
Perelló
Alcanar B
Godall
Ginestar
La Sénia
Pinell
Aldeana
S.Jaume
Horta
La Sénia
Roquetenc
S.Bàrbara
Campredó
Corbera
Flix
Godall
Horta
Aldeana
Batea
Corbera

Aldeana
Camarles
J. Catalònia
Vilalba
Arnes
Tivenys
Arnes
Ascó
Benissanet
La Galera
Xerta
La Galera
Olímpic
Vilalba
Xerta
Benissanet
Roquetenc
Aldeana
Ascó
Ascó
Bot
Bot
La Galera
Tivenys
Ebre Escola
J. Catalònia
Olimpic
Olimpic
R-Bítem
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Tivenys (16.30h)

Catalònia-Aldeana (18h)

J. i Maria-Bot (16h)

diumenge

Benissanet-Ebre E (16h)

Ascó-Olimpic (16.30h)

Vilalba-Xerta (15.30h)

Arnes-R. Bítem (15.30h)

La Galera-Camarles (15.30h)

RESULTATS

6a jornada 4a catalana 

Benissanet-J. i Maria     0-1

Ebre E-Ascó 0-1

Olimpic-Vilalba 1-1

Xerta-Arnes 1-5

R. Bítem-Roquetenc     2-0

Tivenys-Catalònia  2-1

Aldeana-la Galera     1-0

Bot-Camarles 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia        6      14 6 15

2. Vilalba            5 17 4 13

3. Rem. Bítem     6 11 4 13

4. Ascó              6 11 6 13

5. Olimpic           6 12 9 13

6. J. i Maria        5 13 8 12

7. Aldeana          6 12 11 11

8. Tivenys          6 20 20 9

9. Roquetenc      6 9 6 8

10. E. Escola      6 8 9 7

11. Arnes          6 9 10 6

12. la Galera      6 8 9 6

13. Bot             5 7 12 3

14. Xerta           5 7 18 3

15. Camarles      6 13 23 1

16. Benissanet    6 3 19 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
At. Prat-Santpedor

Guineueta-Palleja

Bonaire-Fontsanta

S. Pere-Tortosa E

La Roca-Pardinyes

Sabadell-Cerdanyola

S. Gabriel-S. Quirze

S. Eugenia-Llerona

RESULTATS

6a jornada 

At. Prat-S- Eugenia     0-1

Santpedor-Guineueta sus

Palleja-Bonaire  1-0

Fontsanta-S. Pere    0-3

Tortosa E-La Roca    0-2

Pardinyes-Sabadell    0-3

Cerdanyola-S. Gabriel2-0

S. Quirze-Llerona       4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Pere 21 4 18

2. Cerdanyola 16 3 16

3. La Roca 16 7 16

4. Sabadell 17 7 11

5. Palleja 12 5 10

6. S. Gabriel 12 4 9

7. Tortosa Ebre 12 8 8

8. At. Prat 12 9 7

9. S. Eugenia 12 13 7

10. S. Quirze 11 17 7

11. Pardinyes 11 13 6

12. Bonaire 9 12 5

13. Fontsanta 5 12 4

14. Guineueta 7 18 3

15. Santpedor 8 24 1

16. Llerona 5 30 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Sant Vicent-Molins

Camp Clar-la Cava

S. Cugat-At. Vilafranca

Santboià-Riudoms

Fontsanta-Suburense

Levante-Icomar

RESULTATS (dia 21)

6a jornada 

Molins-C. Clar   4-1

la Cava-S. Cugat     1-5

Vilafranca-Santboià    5-2

Riudoms-Fontsanta    4-0

P. Cases-Levante      4-1

Icomar-Montserratina  6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Vilafranca 21 9 15

2. Molins 20 8 13

3. Pub. Cases 9 1 13

4. C. Clar 20 7 12

5. Riudoms 12 1 11

6. S. Vicent 11 6 7

7. Icomar 9 5 7

8. S. Cugat 15 14 7

9. La Cava 7 12 7

10. Suburense 3 3 6

11. Levante 8 15 3

12. Santboià 9 22 1

13. Fontsanta 4 29 1

14. Montserratina 3 19 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Alcanar

Roquetenc-la Sénia

Catalònia-Tortosa

Amposta-Filrey R. Bítem

Aldeana-Rapitenca

Vinaròs-Perelló

Canareu-J. i Maria

RESULTATS

3a jornada 

Alcanar-Vinaròs 2-0

Perelló-Aldeana 0-3

Tortosa-Roquetenc 5-1

J. i Maria-Amposta 2-4

FilreyR.Bítem-Catalònia 0-4

la Sénia-Ulldecona 4-2

Rapitenca-Canareu 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 15 4 9

2. Aldeana 10 4 7

3. La Sénia 11 8 7

4. Rapitenca 4 4 6

5. Ulldecona 7 6 6

6. Tortosa 16 4 6

7. Catalònia 9 2 6

8. Canareu 6 2 6

9. Alcanar 2 4 3

10. J. i Maria 5 9 3

11. Vinaròs 3 6 1

12. Roquetenc 3 9 1

13. Perelló 2 16 0

14. Filrey R. Bítem 2 17 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

L’Ametlla-Godall (16h)
diumenge

S. Bàrbara-St. Jaume (18h)
la Sénia-Roquetenc (18h)
Batea-Pinell (16.30 h)

Aldeana-Ginestar (16.30 h)
Ulldecona-Campredó (16h)

Horta-Flix (15.30h)
Alcanar-Corbera (16h)

RESULTATS

8a jornada, Tercera catalana  

S. Bàrbara-Perelló 2-1

S. Jaume-la Sénia 2-5

Roquetenc--Batea 2-4

Pinell-Aldeana 2-1

Ginestar-Ulldecona 0-3

Campredó-Horta 3-1

Flix-Alcanar 3-1

Corbera-Ametlla 1-0

Móra Nova-Godall 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 8 25 12 19

2. Móra Nova 8 16 7 18

3. Perelló 8 17 9 16

4. S. Bàrbara 8 15 10 15

5. Godall 8 24 12 13

6. Roquetenc 8 13 11 13

7. Flix 7 14 13 13

8. Aldeana 8 14 11 12

9. Pinell 7 12 11 12

10. Horta 8 14 14 11

11. Ulldecona 8 13 11 10

12. Corbera 7 7 8 10

13. La Sénia 8 17 17 8

14. Alcanar 8 7 12 8

15. Ginestar 8 13 24 8

16. L’Ametlla 7 8 12 6

17. Campredó 8 7 16 5

18. S. Jaume 8 9 35 4∫

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Tancat-Catalònia (17 h)
Cambrils-Roda (17.45 h)

diumenge
Camarles-Alcanar (16.30 h)
Ampolla-Vilaseca (16 h)
Canonja-la Cava (17h)

J. i Maria-Gandesa (16h)
R. Bítem-Camp Clar (16h)

Tortosa-Valls (17h)
Deltebre-SP i SP (17h)

RESULTATS

8a jornada, Segona catalana

Tancat-Deltebre 1-0

Catalònia-Camarles 1-0

Alcanar-Ampolla 4-0

Vilaseca-Canonja 3-0

la Cava-Cambrils 4-0

Roda Berà-J. i Maria 3-2

Gandesa-Rem Bítem 1-2

C. Clar-Tortosa 0-3

Valls-SP i SP 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 8 20 2 20

2. Tortosa 8 20 7 17

3. J. i Maria 8 19 13 15

4. Valls 8 17 11 15

5. Canonja 8 15 10 15

6. Roda Berà 8 13 9 14

7. Rem. Bítem 8 15 12 13

8. Gandesa 8 12 10 13

9. Ampolla 8 15 17 13

10. Alcanar 8 15 11 11

11. La Cava 8 18 12 10

12. Catalònia 8 9 12 10

13. Cambrils 8 8 17 8

14. Deltebre 8 8 16 7

15. Camarles 8 9 13 6

16. Camp Clar 8 6 14 6

17. SP i SP 8 7 23 6

18. Tancat 8 8 25 6

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va poder decidir en
la seua visita al camp del
Palamós, però un penal va
significar l’empat dels
locals al minut 72 (1-1).

S’escapa
PRÒXIMA JORNADA 
Terrassa-Figueres

Vilassar-Castelldefels
Martinenc-Masnou
Manlleu-Sabadell

Santfeliuenc-Vilafranca
Cerdanyola-Palamós
Ascó-Prat (diu 12 h)

Muntanyesa-P. Mafumet 
Peralada-Rubí
Gavà-Europa

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

Tercera divisió RESULTATS
10a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Morell

Torredembarra-J. 25 Set.

Viladecans-Catllar

Almacelles-Amposta (diu17h)

Tàrrega-Lleida

Balaguer-Vilanova

Igualada-Torreforta

Mollerussa-St. Ildefons

Santboià-Rapitenca (diu 12h)

RESULTATS

8a jornada, Primera catalana

Reddis-Santboià 1-0

Morell-Torredembarra 2-1

J 25 Set.-Viladecans 1-2

Catllar-Almacelles 1-0

Amposta-Tàrrega 1-1

Lleida-Balaguer 1-1

Vilanova-Igualada 1-0

Torreforta-Mollerussa 4-2

S. Ildefons-Rapitenca 2-3

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilanova 8 12 5 17

2. Catllar 8 11 8 16

3. Morell 8 11 10 15

4. Tàrrega 8 10 4 14

5. Balaguer 8 10 6 14

6. Reddis 8 10 7 14

7. Rapitenca 8 13 9 13

8. Torredembarra 8 11 12 11

9. Viladecans 8 9 10 11

10. Almacelles 8 8 9 9

11.  Santboià 8 13 12 8

12. Mollerussa 8 11 14 8

13. Lleida 8 4 10 8

14. S. Ildefons 8 10 12 7

15. Amposta 8 7 10 7

16. Torreforta 8 10 14 7

17. Igualada 8 8 12 7

18. J. 25 Septiem. 8 5 9 5
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Aquest cap de setmana els
judoques del nucli de tecnifica-
ció Priorat-Tortosa van partici-
par al Rànking Català júnior
Marc, Jordi i Cristòfol arribaren
a disputar les finals i tant Franc
com Òscar es van quedar
sense recompensa tot i el bon
paper que van desenvolupar.
A -60kg. Marc Castellà va
guanyar el primer combat de
ippon de makikomi; el segon
combat que van ser les semifi-
nals les guanyar d’Ippon de
ocu gari i caigue a la final per
un ippon  d’uchimata. A -66kg.
Jordi Borrell guanyar el primer
combat de osotogari, el segon
de ou hi gari, i a la semifinals
de uchimata per

dent la final i quedant segon.
A -73k Franc López va perdre
el primer combat i quedà elimi-
nat (encara és cadet); l’altre
representant Cristófol Dauden
va guanyar el primer combat
marcant un impressionant
Ippon d’Uchimata, el segon
fent ippon d’Osoto gari i a les
semifinals va vèncer d’ippon de
Tai Otoshi i va perdre la final
per Yuko de maki comi.
A la categoria de -81k Òscar
Gómez va guanyar el primer
combat Ogoshi, va perdre el
segon de ou hi gari i també va
perdre a la repesca d’osai
komi.
5 participants, tres plates

5 participants, 3 plates
JUDOEL PILOT JORDI PINYOL REP UN RECONEIXEMENT

Un objectiu assolit
Ja passen dels 1000 abonats al Complex Esportiu i Piscina de La Cala

Des de l'àrea d'esports i l'àrea
de prevenció comunitària del
Ajuntament d'Amposta, conjun-
tament amb l'Agrupació Barça
Jugadors, van organitzar
aquesta setmana una jornada
per fomentar la pràctica espor-
tiva com a factor de protecció
davant el consum problemàtic
de drogues, així com l'adquisi-
ció d'hàbits saludables.
La jornada consta va  de dues
activitats:
-Xerrada amb l'objectiu de pro-
moure els beneficis de l'esport
i animar els assistents a practi-
car-lo, a la que es va convidar
a alumnes del cicle superior
del Institut de Tecnificació i
alumnes de l'Escola
Universitària de la salut i l'es-
port .
-Taller adreçat a nens i nenes
de clubs esportius, amb l'ob-

jectiu de prevenir les con--
ductes de risc entre joves
esportistes. 
En aquest, Pinilla va parlar del
diferents valors del futbol com
la constància, el treball, la
tolerància o la frustració; així
com el fair play , el respecte i
el sentit crític.
El programa «Enganxa't a l'es-
port» es va engegar l'any
2006 i compta amb la implica-
ció del Departament de Salut i
la Fundació La Caixa i l'asses-
sorament de la Fundació
Esportsalus. 
L'Agrupació Barça Jugadors
és una entitat que uneix els
jugadors de futbol del FC
Barcelona. 
Els seus objectius són promou-
re els valors pedagògics i
socials del futbol. Es va fundar
al 1959.

Enganxa’t a l’esport
A AMPOSTA

Tivenys, amb el seu crac

El pilot de Tivenys Jordi
Pinyol va rebre un merescut
reconeixement dels seus
veïns el dissabte passat.
Pinyol, segon classificat en el
campionat estatal, ja té la
mirada posada en el campio-
nat de Catalunya. A Tivenys,

dissabte, se li va fer una
recepció i va una rua pel
poble. Posteriorment, els pre-
sents van fer un sopar en una
jornada festiva i dedicada al
pilot del municipi.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (22-29)

Triomf amb convicció
L’Amposta es va imposar a
la pista de l’Eivissa (22-29)
en un partit que, amb molta
serietat defensiva, i alt per-
centatge ofensiu, va domi-
nar des de l’inici, ampliant
l’avanteg amb el pas dels
minuts i arribant al descans
amb un clar 8-14. A la repre-
sa, les ampostines van
aguantar l’intent de reacció
de les balears i, a més, van
ampliar l’avantatge fins arri-
bar al 22-29 final, fruit del
millor estat físic de l’equip
ebrenc que va reflectir-ho

sobre la pista quan més li
convenia. 
L’Amposta, amb sis punts,
rebrà el Múrcia en la jornada
vinent. L’equip murcià
també té sis punts.

Amposta Lagrama: Gàlvez i
Thangetti, Sara Alonso (1),
Sara Garcia, Cinta Gisbert
(4), Joana Rieres (8),
Juncosa (1), Uliaque (2),
Simón (7), Vila (4), Haro, Nin
(1), Aida Rieres (1) i Cristina
Tortajada. 

Segons Andreu Martí, alcal-
de de l’Ametlla de Mar, “la
flexibilitat de les quotes
adaptades a les necessitats
dels abonats i la gran diversi-
tat d’activitats són algunes
de les claus de l’èxit. Hem
d’agrair l’esforç de tots els
treballadors del Cem i la

seva implicació”. El Complex
ha superat aquest mes els
1000 abonats, fita que s’ha-
vien marcat des de l’Àrea
d’Esports Municipal 
Al centre realitzen 47 clas-
ses d'activitats dirigídes set-
manals, més 15 classes de
natació a la setmana, més

20 hores d'atenció persona-
litzada a la sala de fitness. A
més, es fan les activitats de
cross training, darrera
tendència d'entrenament fun-
cional dirigit, i el TRX moda-
litat d'activitats dirigides
amb corretges penjades del
sostre. 

CLUB VOLEI ROQUETES

Victòria del sènior de 2a.
La bona noticia d'aquesta jorna-
da, se l'emporta el sènior de
segona catalana que va guan-
yar al C.V.Martorell per 3-1.
(20-25, 25-16, 25-22 i 25-22).
Al mateix temps, van jugar
també el sènior femení que va
rebre al C.V.Martorell. 1-3 amb
parcials (25-23, 22-25, 12-25 i
22-25). Després d'aquests par-
tits, van jugar el sènior masculí
de primera catalana que va
rebre al F.C.Barcelona. 0-3 amb
parcials (22-25, 23-25 i 11-25).
I a l'altra pista del costat, al
mateix temps va jugar l'equip

juvenil femení que va rebre al
C.V.Begues. 3-1 amb parcials
(25-17, 25-19, 23-25 i 25-15).
Per altra banda, el juvenil mas-
culí es va desplaçar al camp de
L'Anna Gironella. 3-0 amb par-
cials (25-21, 25-9 i 25-11).
L'equip cadet masculí, es va
desplaçar a Balàfia. 3-0 amb
parcials (25-21, 25-15 i 25-17).
Ja per finalitzar, infantil femení
va guanyar a Vilafranca. 1-3
(20-25, 25-23, 12-25 i 25-27).
I el masculí, va rebre al SP i SP.
1-3 (25-14, 18-25, 18-25 i 21-
25).

El dissabte dia 8 de novembre
tindrà lloc la XVI edició de la
Milla Urbana de Tortosa, a
l’Avda Generalitat, davant del

Parc. Hi haurà trofeus per als
tres primers i medalla a tots els
participants. La prova està
organitzada per Tortosaesport.

C. Atletisme Terres de l’Ebre,
Consell Esportiu BE, amb el
suport de Diputació i
Secretaria General de l’Esport. 

XVI Milla Urbana de Tortosa
DISSABTE 8 DE NOVEMBRE (17 H)

SECCIÓ PATROCINADA PER:



DIVENDRES 31
D’OCTUBRE
DE 2014

diarimés
ebregastronomia
21www.mesebre.cat

55.000
L E C T O R S

www.mesebre.cat

GASTRONOMIA

«La cuina de casa nostra». Avui: Conill amb castanyes

Imatge de la setmana. 

Ingredients:

Ingredients:
1 1/2 Kg de conill

1/2 Kg de castanyes

1 Kg de rovellons
1 copa de conyac
farina

oli oliva
6 grans d'all
4 tomàquets
1 copa d'aiguardent
1/2 l de caldo de carn

Picada:
Herbes:llorer, farigola, romaní
oli oliva
4 grans d'all
4 anxoves
2 carquinyolis
1 got de vi ranci

Elaboració:

1 Es couen les castanyes (es pot fer al forn)
i una vegada cuites, es pelen.
2 Els rovellons es netegen, es tallen a tros-

sos i es posen a coure en una paella. A mitja
cocció s´hi tira el conyac i es deixa reduir.
3 El conill es talla a trossos, se sala, s'enfa-

rina i es posa a fregir fins que quedi ros.
4 Es fa la picada amb els ingredients de l'a-

partat. Per aclarir la picada es barreja amb el
vi ranci.
5 En una cassola de fang, es fa un sofregit

amb els alls pelats i picats i els tomàquets tri-
turats, sense pell ni llavors.

Quan el sofregit està cuit, s´hi afegeixen l'ai-
guardent, el brou i les herbes aromàtiques.
Quan hagi bullit uns cinc minuts s´hi afegeixen
el conill, les castanyes i els rovellons.
Es deixa coure a foc lent de 30 a 40 minuts.

Uns deu minuts abans d'acabar-se la cocció,
s´hi afegeix la picada.
Bon profit!
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Fins a mig matí estarà entre mig i molt ennuvolat a punts del litoral i prelitoral,
sobretot el sector sud, i a la depressió Central per núvols baixos. La resta del dia
i a la resta del país el cel estarà serè o poc ennuvolat en general si bé puntual-
ment quedarà mig ennuvolat amb el creixement d'alguns núvols d'evolució diür-
na a punts de muntanya.

Precipitacions

No se n'esperen.

Temperatures

Les temperatures mínimes seran semblants o lleugerament més altes sobretot
als dos extrems del país. Les màximes del dia seran lleugerament més altes. Les
primeres es mouran entre els 2 i 7 ºC al Pirineu, entre els 6 i 11 ºC al Prepirineu,
entre els 10 i 15 ºC a la depressió Central i al prelitoral i entre els 13 i 18 ºC al
litoral. Les màximes oscil·laran entre els 19 i 24 ºC al Pirineu i Prepirineu, i entre
els 21 i 26 ºC a la resta de Catalunya.

Visibilitat

Bona, puntualment regular amb bancs de boires i boirines matinals a punts del
litoral, del prelitoral, de la Catalunya central i de ponent, on localment seran per-
sistents fins a mig matí.

Vent

A l'inici i al final del dia quedarà fluix i de direcció variable, amb predomini del
terral de matinada al litoral. La resta de la jornada bufarà de component sud a
l'interior i de component sud i est al litoral; ambdós seran fluixos amb cops
moderats en general.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 14°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí     

Cala Joanet, nº6     (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

Barcelona, 46 (St. Llatzer)  (Tortosa) 977510084   

Pilar Delgado , Jordi Delgado         

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459     

Artur Salom - Àngela Salom 

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Laura Lluís - Aida Noe ,               

Sant Isidre, 187     (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a
la teva salut, tracta d'evitar dormir-te massa
tard i tot anirà millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus  interessos. Controla més les
teves emocions.

Bessons
20/5 al 21/6

Adapta't a les circumstàncies de la teva vida sen-
timental i busca la bona harmonia. Avui és millor
que evitis en la mesura possible tot tipus de dis-
cussions.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor el tens tot al teu favor. T'has d'apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l'ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

Lleó
22/7 al 22/8

Tinguis o no parella és probable que trobis algú
que et resulti molt atractiu. Respecte a la teva
salut, en com funciona la teva ment està la solu-
ció. No canviïs tant d'idees.

Verge
23/8 al 21/9

La teva imatge de cara als altres canvia. Els
canvis seran positius. Deixar enrere tot allò
que et provoqui inquietud, que t'aclapari i
que sol produeixi malestar en la teva vida.

Balança
22/9 al 22/10

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus
problemes sentimentals. Per no emportar-te
sorpreses, fes-te una revisió.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Sagitari
21/11 al 21/12

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T'has
d'apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme sentimental ha d'estar precedit
de la lògica. Respecte a la teva salut, el teu cansa-
ment prové de la teva indolència i de la teva falta
d'exercici.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no t'exigeixis massa i
tot t'anirà millor. Has de vigilar els menjars
fora de casa i evitar el consum exagerat de
begudes alcohòliques.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui, el teu cor té una
especial sensibilitat. Respecte a la teva salut
has d'evitar consumir al menjar un excés de
greix.

55.000
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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
Deltebre Kelly chica
caliente, cariñosa, mor-
bosa, sensual. Hago
todos los servicios
642071406

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



DIVENDRES 31
D’OCTUBRE
DE 201424

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
A L’ÚLTIMA

55.000
L E C T O R S

«»«»

L’acte consistirà en dues
taules. La primera part
estarà formada per repre-
sentants polítics: Meritxell
Roigé del CDC,  Lluís
Salvadó d’ ERC, Carme Abril
de la CUP, Antoni Obalat
d’UDC i Jordi Jordan d’ICV.
Aquests exposaran les
seves perspectives de futur
per a l’Ebre dins d’un nou
país. Per al PSC també va
ser cridada a l’acte la dipu-
tada Nuria Ventura del PSC
que va mostrar el seu
interès en participar-hi però
ja tenia un altre acte progra-
mat.
La segona taula comptarà
amb representants d’altres

àmbits: Manolo Tomàs de la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre el qual explicarà les
eines d’Estat que s’han apli-
cat per defensar els intere-
sos de la Plataforma davant
d’aquest. 
També formaran part d’a-
questa taula Joan Manuel
Tresserras, ex-conseller de
Cultura i Mitjans de
Comunicació de la
Generalitat,  Muriel Casals
presidenta d’Òmnium
Cultural i Jaume Marfany
vicepresident de l’ANC.
Des de l’Assemblea, Irene
Negre, Coordinadora regio-
nal de la campanya Ara és
l’Hora,  ha dit que “dema-
nem la màxima participació,
que es demostri que estem

integrats en el procés i que
el territori té veu en el
mateix” I també des de
l’ANC s’ha volgut aclarir que
Carme Forcadell és la per-
sona que manifesta el con-
cens de totes les territorials
catalanes les quals  van
comunicar al secretariat i
aquest a la presidència la
seua decisió: unió, urnes i
plebiscitàries.

Assemblea Òmnium

Dissabte passat Òmnium
Cultura Terres de l’Ebre va
renovar la Junta convertint a
Josep F. Moragrega en pre-
sident i a Dolors Róo com a
vicepresidenta. 
L’anterior presidenta i l’ante-
rior vicepresident, Dolors
Queralt i Emigdi Subirats,
respectivament,  segueixen
formant part com a vocals.
L'Assemblea General es va
dedicar al record i la memò-
ria de dos socis històrics
traspassats durant els
darrers mesos, Gerard
Vergés i Neus Gràcia, en
agraïment per 
la tasca feta en favor de
l'entitat i com a reconeixe-
ment a la seva vàlua perso-
nal.

L’Ebre d’un nou País

Demà a una setmana de
la consulta, es celebrarà
aquest acte organitzat
per l’Assemblea Nacional
Catalana i Òmnium dins
de la campanya unitària
“Ara és l’hora” amb la
participació de represen-
tants de diferents partits
polítics i altres persones
vinculades amb aquest
procés. 

Demà, dissabte 1 de novembre a les 19:30 h a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa

ARA ES L’HORA. UNITS PER UN PAIS NOU

Acte organitzat per

ANC i Òmnium.

El moranovenc

Josep Moragrega és

el nou president 

d’Òmnium Cultural a

les Terres de l’Ebre

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS

Manifest ANC Horta de Sant Joan
Informem   que   en   la   reunió   mantinguda   amb   el   delegat   del   Govern   a   les  Terres   de
l’Ebre,   Xavier   Pallarés,   i   el   màxim   representant   del   Procés  Participatiu,  Joan  Cañada,  vam
defensar  la  posició  majoritària  expressada  en  l’assemblea   ciutadana   del   passat   dilluns:   la   con-
vicció   que   la   gent   d’Horta   ha  de  votar  a  Horta.  Creiem   que   els   arguments   expressats
pels   representats   de   l’ANC   local   en   la  citada   reunió   són   perfectament   vàlids,   encara   a
dia   d’avui.   Malgrat   les  declaracions   del   delegat   del   Govern   a   les   Terres   de   l’Ebre,   Xavier
Pallarès,  creiem   que   la   solució   a   aquest   conflicte   és   política   i   que   encara   estem   a
temps  d’arribar  a  una  entesa.  Informem  que  tant  el  grup  de  CiU  al  municipi,  com  la  regidora
independent,  donen  suport  a  l’assemblea  local  en  la  seva  intenció  d’apurar  fins  al  final  les  opcions

de  votar  a  Horta  amb  les  màximes  garanties. D’altra  banda,  davant  les  declaracions  realitzades
per  l’alcalde  als  mitjans  de  comunicació,   manifestem   que   no   hem   tingut   més   relacions   amb
ell   que   les  estrictament   necessàries   per   aconseguir   un   lloc   de   votació.   No   podem  obli-
dar  que  si  estem  en  el  punt  que  estem  és  en  bona  mesura  perquè  no  va  signar   el   docu-
ment   que   li   demanava     Governació   en   el   termini   establert.  Això   sí,   celebrem   haver   acon-
seguit   que   el   màxim   representant   municipal  digui  ara  que  està  a  favor  del  dret  a  decidir.
Aquesta   serà   l’última   resposta   de   l’AT   Horta   per   la   Independència   a  declaracions  de  par-
tits  polítics.  Al  cap  i  a  la  fi,  les  persones  que  assistim  a  les  reunions   estem   per   sumar   i
no   per   participar   de   cap   picabaralla   amb   els  representants  de  les  diferents  administracions.    


