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Terres de l’Ebre. Membres de la PAH es
tanquen a una oficina de CatalunyaCaixa
d’Amposta. P3

Esports. El calero Àlex Gómez, amb l’ampostí
Jordi Font, és el nou tècnic del Ratchaburi de
Tailàndia.                   P11

Terres de l’Ebre. El territori ja disposa de
dues noves Cases d’Infants, estrenades
oficialment ahir dijous. P4
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No serà el referèndum esperat, però diumenge, 9-N, és la gran cita per aconseguir una Festa Democràtica catalana: “i no ens ho impediran”

Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, va inaugurar ahir a Tortosa la Residència de Gent Gran
L’Onada. Es tracta d’un centre de nova creació promogut pel Grup L’Onada que serà una plataforma de
serveis. En concret, inclou una residència assistida (128 places, 20 concertades), un centre de dia (40 pla-
ces) i un servei d’atenció domiciliària.

P12 i 13

S’inaugura L’Onada Tortosa

Malgrat tots els esdeveniments succeïts durant la setmana per frenar el procés participatiu, diumenge serà la gran cita. Sempre amb el
mateix tarannà pacifíc que ha caracteritzat a la ciutadania catalana els darrers mesos, el 9-N ha de ser una festa de la Democràcia del
país i una referència en el temps. Ha d’haver un abans i un després. Des de la llibertat democràtica, la crida és que diumenge s’ha de
votar. I votarem. P3  

Votarem!Votarem!
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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 

Després d’haver omplert pàgines de diaris
i hores de televisió, ara sí, ens trobem a la
recta final de l'esperat per alguns i temut
per altres 9N. Faltarà veure que succeeix
en els pròxims dies per saber les repercus-
sions que tindrà. 
Tot i no ser el referèndum que molts ciuta-
dans volien, és la forma de poder donar l'o-
pinió sobre una qüestió que segueix latent.
El govern central, amb les seves accions
de repressió de drets fonamentals com el

d'expressió i amb els seus els intents per
frenar ja no sols la consulta sinó també el
procés participatiu, ha deixat palès que no
l'interessa saber que opinen 7 milions dels
seus ciutadans. Sigui com sigui, el 9N difí-
cilment serà un dia més, i passi el que
passi està destinat a convertir-se en un dia
recordat als futurs llibres de la història de
Catalunya. Diumenge, Ara Sí que Sí! De
forma democràtica, la crida és a la màxima
participació.

Editorial
Ara SÍ que SÍ

El proper diumenge, 9 de novembre,
estem cridats a participar en una jornada
de gran importància per al futur del nostre
país. A més de ser una festa de la
democràcia és una oportunitat per poder
demostrar a tot el món la nostra voluntat
de ser com a poble i el nostre desig de lli-
bertat. Davant d’aquells que ens la neguen
mitjançant un tribunal polític del PP i del
PSOE, fem del 9-N una manifestació mas-
siva, cívica i alegre, com ja ho hem fet en
les diverses mobilitzacions dels darrers
anys. Fem-ho pensant en i com a homenat-
ge als patriotes que ens han precedit i, a la
vegada, sembrem la llavor de l’esperança i
llibertat per a les generacions futures.
Diumenge caldrà fer un sobreesforç per-
què l’actuació del Govern de la Generalitat
cap a les Terres de l’Ebre ha estat del tot
lamentable, com ho demostra l’assignació
de punts de participació insuficients i la
negativa de facilitar-los a poblacions com
Horta de Sant Joan o nuclis com les Cases
d’Alcanar, els Muntells, Vinallop, Jesús o
Campredó, un fet que obligarà els seus
habitants a desplaçar-se diversos quilòme-
tres per poder fer efectiva la participació.
És una mostra més de l’escassa conside-
ració del Govern de CiU cap a les Terres de
l’Ebre; per a ells sempre hem pintat molt
poquet.
ERC, malgrat entendre que aquesta no és
la consulta que ens hauria permès dispo-
sar d’un mandat democràtic que legitimés,
en l’àmbit internacional, l’accés a la inde-
pendència del nostre país, hem fet tot el
possible perquè el 9 de novembre sigui un
èxit. Estem convençuts que ho serà i que
el doble sí ens ajudarà a construir un nou
país, lliure i divers, nascut de l’esforç dels

homes i les dones lliures i iguals, un país
socialment més just, net i inflexible als
corruptes. 

Després de la lliçó de democràcia que
donarà el poble català el diumenge 9 de
novembre, ens caldrà assolir el mandat
democràtic que només ens pot arribar mit-
jançant unes eleccions plebiscitàries, en
què els partits ens presentem amb un pro-
grama clar i explícit a favor d’una declara-
ció d’independència de Catalunya, tot
obrint, posteriorment, un procés consti-
tuent de la futura República catalana. S’han
acabat els temps del tacticisme, les dila-
cions amb forma de carta al president
Rajoy. Prou de més patiment innecessari.
Tenim pressa, volem ser lliures, volem un
nou país.

Gervasi Aspa
President de la Federació de l’Ebre d’ERC

Del 9-N cap a la independència

Opinió

El passat dimarts quatre de
novembre ens va deixar el nos-
tre amic Juan Aliau Fabra, més
conegut com Aliau “lo magre”.
Un home tranquil, senzill i amic
dels seus amics. Per a tots
aquells que hem compartit un
instant de la nostra vida ha
estat una pèrdua irreparable.
Els que tenim l’orgull de defen-
sar la UD JESÚS I MARIA sen-
tim una gran nostàlgia per
aquesta pèrdua però volem
agrair públicament tot el que
has fet pel nostre club. Has
dedicat tota la teva vida a l’es-
tima a uns colors, a un senti-
ment i només tenim paraules
d’agraïment. En la sava etapa
com a jugador va deixar una
gran empremta ja que fou con-
siderat com el millor porter de
les terres de l’ Ebre en moltes
dècades. Les cròniques espor-
tives encapçalaven els titulars
dient: TARDE SOLEADA EN EL
CAMPO DE L’ AUBE DONDE
ALIAU HA SIDO EL MEJOR DE
LOS LOCALES...”. Va defensar
la porteria partidalenca fins al
quaranta-dos anys i ha estat el
jugador que més temporades
ha vestit la samarra roigiblan-
ca. Tots recordem les xerrades
al seu bar, on el futbol, i princi-
palment la UD JESÚS I MARIA,
eren els principals debats. Dins
del terreny de joc va ser un
exemple per a tots nosaltres:
mai un insult, ni una mala
paraula, sempre animant al
club de la seva vida i defensant-

lo per damunt de tot. Viatjava
amb el seu vehicle a tots els
desplaçaments, independent-
ment dels quilòmetres recorre-
guts. Ell només volia animar al
seu equip. La teva ànima per-
durarà sempre en nosaltres i
quedarà present al camp de l’
Aube i de ben segur que ens
ajudarà a aconseguir grans
coses. La grada esquerra que-
darà òrfena sense la teva
presència per tots sabem que
hi estaràs present. Tots estem
agraïts per la teva implicació i
la teva dedicació a uns colors,
a un sentiment. Que no et
quedi dubte que els que repre-
sentem aquesta entitat esporti-
va la defensarem i l’estimarem
com tu ho has fet sempre.
Mai t’oblidarem Magre. Has
estat, ets i seràs partidalenc
fins a l’ eternitat. Una abraçada
ben forta per a la teva família
que de ben segur que et recor-
daran per sempre.                                                                                             

UD JESÚS I MARIA

Ens deixa un mite...

Opinió

Estimades xertolines i xerto-
lins, enguany les Festes de
Sant Martí venen envoltades
d’un aire d’alegria que feia
temps no teníem. I coincidint
amb un dia històric com el 9-
N per al que l’Ajuntament ha
posat les eines per facilitar
que la gent pugui votar.
Se senten opinions sobre la
poca capacitat econòmica de
la Comissió de Festes.
Aquesta disposa dels diners
que figuren al pressupost
anual i s’han de fer filigranes
per poder oferir unes festes
el més lluïdes possible, tenint
en compte que per part del
consistori s’han de donar
prioritats i enguany se li ha
donat a pintar les 6 aules i el
menjador de les Escoles
Municipals i també a la finalit-
zació i posada en marxa de la
nova Escola Bressol.
Volem felicitar a la Comissió
de Festes i a les pubilles,
pubilletes i hereus per la feina
feta durant aquest any 2014
en representació del poble de
Xerta alla ̀ per on han anat.
Així mateix vull encoratjar a
les pubilles, pubilletes i
hereus de l’any 2015 perque ̀

tinc per segur que ho faran
igual de bé que els seus ante-
cesors/es.
BONES FESTES A TOTHOM I
VISCA SANT MARTÍ!

Roser Caballeria Ayala
Alcaldessa

Salutació de l’alcaldessa

FESTES DE SANT MARTÍ DE XERTA

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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Valoracions
El delegat del Govern de la
Generalitat de Catalunya,
Xavier Pallarès, dimarts va
comentar que a la població
se li ha de comunicar el que
el portaveu del govern va dir
"el govern manté intacta la
feina que s'està portant a
terme, i per tant  el poble de
Catalunya ha de decidir lliure-
ment en el procés participa-
tiu. Per conèixer l'opinió
d'una persona el més bonic
és escoltar, i avui en
democràcia s'escolta diposi-
tant una papereta i que
cadascú de manera lliure i
democràtica pugui exercir el
seu dret com a
persona.Esperem que el diu-
menge dia 9 sigui una jorna-
da de participació i una festa
democràtica com no pot ser
d'una altra manera.”
Ferran Bel
Per la seva part Ferran Bel,
alcalde de Tortosa, va dir al
respecte “el 9N és un tema
de llibertat d'expressió,
estem cridats a un procés
participatiu i lliurement
volem expressar el que pen-
sem sobre aquesta qüestió.”
“Crec que al TC se l'ha fet
confondre fent veure que
això és el mateix que la con-

sulta i no ho és, és un pro-
cés participatiu on les perso-
nes de Catalunya que vulguin
estan cridades a exercir el
nostre dret a expressió i jo
crec que no es pot conculcar
aquest dret”.
Gervasi Aspa
Gervasi Aspa, president de
la Federació de l’Ebre d’ERC:
“diumenge serà una festa de
la democràcia és una oportu-
nitat per poder demostrar a
tot el món la nostra voluntat
de ser com a poble i el nos-
tre desig de llibertat. Davant
d’aquells que ens la neguen
mitjançant un tribunal polític
del PP i del PSOE, fem del 9-
N una manifestació massiva,
cívica i alegre, com ja ho
hem fet en les diverses
mobilitzacions dels darrers
anys. Fem-ho pensant en i
com a homenatge als patrio-
tes que ens han precedit i, a
la vegada, sembrem la llavor
de l’esperança i llibertat per
a les generacions futures”.

De la Vega
Manel de la Vega, secretari
adjunt a Política Municipal
del PSC i membre de la
Comissió Política del PSC de
l’Ebre: “L’actual situació
només es pot solucionar des

de la política, que és diàleg,
pacte i acord. Per això, per a
nosaltres el més important
és el que passi a partir del
dia 10.  La nostra aposta és
una consulta legal i acorda-
da.  No obstant això, respec-
tem el dret a la llibertat d’ex-
pressió i considerem un
error que el govern del PP
hagi recorregut  la convo-
catòria del procés participa-
tiu davant del Tribunal
Constitucional, que ha
admès a tràmit, perquè
agreuja el carreró sense sor-
tida al qual ens vol portar
l’immobilisme intencionat
dels governs de CiU i PP.  El
xoc de trens dels dos
governs de CiU i PP el que
busca és recuperar el vot
que han perdut durant
aquests anys de polítiques
de retallades. Per a nosal-

tres, l’alternativa sensata és
un nou acord que ens perme-
ti votar, l’alternativa és un
pacte federal.  Els socialis-
tes seguirem treballant per
un nou acord entre
Catalunya i la resta
d’Espanya que pugui ser
sotmès al vot dels ciutadans
i les ciutadanes del nostre
país, perquè no ens resig-
nem ni ens resignarem al
manteniment d’una situació
insostenible. És l’hora de la
política”.
ONU I UE
Càrrecs electes de CiU, ERC
i ICV denuncien Espanya
davant de l’ONU i la UE.

D’altra banda, l’ANC està
fent l’spring final per recla-
mar la màxima participació.
No és el referèndum desitjat
però ha de ser una jornada
democràtica, que ha de ser-
vir de referència. Amb calma
i tranquil.litat i sense caure
en provocacions, el procés
ha de dur-se a terme. 

Els ciutadans i ciutadanes
majors de 16 anys poden
consultar al web www.parti-
cipa2104.cat el local i la
mesa on podran fer efectiva
la seva participació.  

9-N, 
una Festa Democràtica

El passat divendres el
Govern central va impug-
nar davant el Tribunal
Constitucional la convo-
catòria alternativa d'una
consulta sobiranista pel 9
de novembre realitzada
per la Generalitat, així com
els seus actes preparato-
ris. Com a conseqüència
d'això dimarts el Tribunal
Constitucional va tornar a
pronunciar-se per dir que
tampoc admet a tràmit el
procés participatiu del 9 N.
Davant aquesta nova situa-
ció, el president de la
Generalitat, Artur Mas,  va
explicar que es tracta d'un
acte pacífic i que la
Generalitat considera que
el Govern central amb
aquesta reacció atempta
"contra el dret de partici-
pació, de la llibertat d'ex-
pressió i de la ideològica".
L’operatiu i les campanyes
han seguit. “Sense por”, va
dir Mas, que va aclarir que
el 10-N enviarà una carta
a Rajoy per reempendre el
diàleg.

Es reclama la màxima participació

Malgrat els intents de frenar el procés, aquest tira avant: “sense por”

DIUMENGE, ARRIBA EL GRAN DIA

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Membres de la PAH es tanquen a una oficina de 
CatalunyaCaixa d’Amposta

L’Hospital Verge de la
Cinta, guardonat

Els hospitals Verge de la
Cinta i el Joan XXIII de
Tarragona, gestionats per
l’ICS, han obtingut premis
TOP 20 aquesta setmana.
Aquests premis els conce-
deix cada any la consultora
de serveis sanitaris IASIST. 
La distinció valora la qualitat
de gestió i assistencial dels
centres participants, agru-
pats per diferents catego-
ries. 
L’Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa ha merescut un
premi a la gestió global, dins
de la categoria d’hospitals
generals mitjans.
Dels 40 hospitals guardo-
nats, 17 són catalans, que
han rebut un total de 23 pre-
mis en les diferents catego-

ries. En aquesta edició han
participat 163 hospitals de
tot l’Estat (126 públics i 37
privats), dels quals n’han
estat nominats 67.

La Plataforma d’Afectats i
Afectades per la Hipoteca
(PAH) a les Terres de l’'Ebre
informava ahir que dife-
rents persones membres
de la PAH portaven més de
24 hores tancades a l’ofici-
na de CatalunyaCaixa de

l'Av. Alcalde Palau, 55
d'Amposta. Amb aquest
acte “volem denunciar la
situació d'Angel, veí
d’Amposta, el qual la CX vol
deixar al carrer”.  Àngel
cobra només la prestació
de 426 euros. La PAH va

dir ahir en un comunicat
que “no podem permetre
que una entitat rescatada
amb més de 12.000
milions d’euros públics es
permeti el luxe de no donar
cap contrapartida social.
Exigim que CatalunyaCaixa

faci un lloguer social per a
l’Àngel”. 
En el moment del tanca-
ment d’aquesta edició la
informació era que els
membres de la PAH pre-
veien passar una nit més
tancats a l’oficina.

Amb el premi TOP 20 d’IASIST
Per denunciar la situació d’Àngel, veí d’Amposta “el qual CatalunyaCaixa vol deixar al carrer”

Gervasi Aspa: 

“diumenge serà una

festa de la democràcia.

Una oportunitat per a

poder demostrar al

món la nostra voluntat

de ser com a poble”

Xavier Pallarès: 

“el govern manté 

intacta la feina que

s’està portant a terme.

Diumenge ha de ser una

jornada de participació

democràtica”

Manel De la Vega: 

“per nosaltres, el més

important és el que

passi a partir del dia

10. La nostra aposta és

una consulta legal i

acordada”

La regidora de serveis socials de l’Ajuntament d’Amposta, Laia Subirats, ha emplaçat els representants de la PAH de les Terres de l’Ebre i els
de l’entitat financera CatalunyaCaixa per seguir fent de mediador en el cas del veí d’Amposta per al que la PAH reclama un lloguer social. Durant
el matí d’ahir, la regidora ha pogut parlar amb les parts per trobar una solució per al cas d’aquest veí que, després d’haver obtingut la condona-
ció del seu deute hipotecari amb l’entitat financera Catalunya Caixa, requereix un lloguer social, que sigui adequat a la seva situació econòmica.
En la reunió d’aquest dijous a la tarda, la regidora Laia Subirats espera que es pugui propiciar un acord entre les parts que respongui a les ne-
cessitats d’aquest ciutadà. En qualsevol cas, Subirats ha assegurat que “tenim ja activats tots els recursos de què disposem a l’ajuntament en
cas que no puguem solucionar la situació entre el banc i el ciutadà”. En aquest sentit, la regidora ha especificat que aquests recursos inclouen
els protocols per proporcionar-li al veí d’Amposta un pis d’urgència social i el sistema de recursos d’ajudes i recerca de feina, de manera que “no
es quedi a l’atur i sense casa”. D’altra banda, en el ple del mes d’octubre l’Ajuntament va aprovar un protocol per sancionar els bancs que tinguin
pisos buits a Amposta si no els destinen a lloguers socials i ja s’han identificat els habitatges propietat de les entitats bancàries on no hi viu nin-
gú des de fa dos anys o més.

Comunicat de l’Ajuntament d’Amposta
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Neus Munté, acompanyada
del president de la Fundació
Acció Social Infància (FASI),
Joan Castells, va inaugurar
ahir dues noves Cases
d’Infants; una a Tortosa i l’al-
tra a Gandesa. En la visita
als nous equipaments, que
han impulsat conjuntament
el Departament, FASI i l’Obra
Social “La Caixa”, també van
assistir els alcaldes de
Tortosa i Gandesa, Ferran
Bel i Carles Luz respectiva-
ment. Les Cases  són els
primers equipaments del
projecte Cases d’Infants a
les Terres de l’Ebre i se
sumen a la Casa d’Infants

Santa Tecla ubicada també
a la demarcació de
Tarragona.
Les Cases d’Infants són un
servei residencial de caràc-
ter temporal per a infants i
adolescents d’entre 4 i 18
anys que es troben en situa-
ció de risc o desempara-
ment. Mentre els infants i els
joves s’estan a les cases, es
treballa en la millora tant de
l’usuari com de la seva famí-
lia, perquè pugui tornar a
casa o es pugui emancipar
en el mínim temps possible.
Aquests equipaments estan
previstos per aquells infants
i aquelles famílies que, a cri-
teri dels equips de Serveis
Socials, els Equips d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència
(EAIA) del territori i de la
Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència
(DGAIA), demostrin una
bona predisposició i voluntat
de treballar en la recupera-
ció de la seva situació. És
per aquest motiu que una de
les mesures que es fomen-
tarà és la guarda administra-
tiva voluntària. Aquesta

mesura consisteix que els
pares cedeixin la guarda del
seu fill de forma voluntària, a
l’espera que superin la situa-
ció familiar que els impedeix
fer-se’n càrrec. Així mateix,
les Cases d’Infants també
van destinades a aquells
infants tutelats que actual-
ment es troben en altres
recursos, com ara centres
d’acolliment o centres resi-
dencials d’acció educativa
(CRAE), i que es preveu que
retornin aviat amb la seva
família. En tots aquests
casos, es treballarà de
forma coordinada amb la
resta de serveis socials per
possibilitar aquest retorn.
El model d’equipament d’a-
questa iniciativa és el de
petites unitats residencials
per tal d’apropar-les al con-
cepte d’unitat familiar i fugir
de l’estructura d’un gran
centre de menors. A cada
Casa hi ha 8 places residen-
cials, 2 places d’estades
intermitents i 2 de suport.
Amb aquestes dues cases
inaugurades ahir, ja són 12
les Cases d’Infants que hi ha

a tota Catalunya.
L’organització del projecte
consta en que FASI s’enca-
rrega de trobar els immo-
bles i d’adequar-los perquè
acullin una casa d’infants i
l’Obra Social “la Caixa” assu-
meix la posada en marxa del
servei i la dotació del mobi-
liari i utillatge necessaris per
al funcionament de l’equipa-

ment.
D’altra banda, les obres de
la Residència Diocesana
Sant Miquel Arcàngel, per-
meten oferir 150 places per
a residents i 50 places de
centre de dia. (Sobre la
Residència L’Onada troba-
ran més informació a  la
pàgina 12 ).

Ahir dijous la consellera
de Benestar Social i
Família també va inau-
gurar l’ampliació de la
Residència Sant Miquel
Arcàngel que enguany
celebra el seu 135è ani-
versaril i la Residència
de Gent Gran L’Onada.

El Ple de l’Ajuntament va
aprovar dilluns requerir a
la concessionària que reo-
bri les instal·lacions. 
Per a l'Alcalde de
Deltebre, José Emil io
Bertomeu, es tracta de
"posar fil a l'agulla per tal
de solucionar el tema del
complex i reobrir les ins-
tal·lacions per tal que la

gent del municipi gaudeixi
dels seus serveis". 
Per la seva part, Lluís
Soler, portaveu de CiU, va
manifestar que han votat
a favor per tal de "recol-
zar jurídicament a
l'Ajuntament de Deltebre,
però sabem que no ser-
virà de res, ja que seria
un miracle que en cinc

dies es pogués arreglar
tot". El PP es
va abstenir perquè
segons el seu portaveu,
Tomàs Castells "hi ha
molts temes a clarificar al
voltant del complex a més
d'aquest" i va afegir "ens
manca un informe jurídic
sobre la concessió".

L'Ajuntament de Deltebre insta a la
concessionària a reobrir el complex esportiu

El Departament de Territori
de la Generalitat de
Catalunya i Autocars Hife,
van treure un nou sistema
de descomptes pels des-
plaçaments interiors en
bus a les Terres de L’Ebre.
Aquest nou sistema de
pagament que va
començar el mes passat,
consisteix en un abona-
ment de 10 viatges que
dura 4 mesos (120 dies).
Es multipersonal i permet
viatjar per 1 euro des de
qualsevol poble que ser-
veix la xarxa d’autobusos
d’Hife a qualsevol poble
de Terres de L’Ebre, sem-
pre que no es realitzi trans-
bord entre diferents línies,
beneficiant l’usuari en des-
comptes que poden arri-
bar del 50% al 80% de la
tarifa d’anada.

T-10/120 Hife
per als

desplaçaments
per les Terres de

l’Ebre

Els Mossos d’Esquadra van
detenir el passat 21 d’octubre
dos homes de 44 i 67 d’edat
i veïns de Deltebre i Vinaròs
respectivament, acusats de
comercialitzar un producte
fitosanitari falsificat, segons
han informat els Mossos en
un comunicat aquest dilluns.
Els pressumptes autors d’un
delicte contra la propietat
industrial, mitjançant les
seves empreses, comercialit-
zaven aquest producte falsifi-
cat amb el nom comercial
pertanyent a una empresa de
Lleida. Els detinguts van que-
dar en llibertat després de
declarar davant dels mossos,
amb l’obligatorietat de pre-
sentar-se, quan siguin reque-
rits.

Delicte contra la
propietat industrial

La consellera Neus Munté inaugura dues noves 
Cases d'Infants a les Terres de l'Ebre

El projecte es du a terme amb la col·laboració de la Fundació Acció Social Infància i l’Obra Social “la Caixa”

L’alcalde desitja que el complex torni a funcionar “el més aviat possible”

ACTUALITAT
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AJUNTAMENT DE ROQUETES

ANUNCI

El Ple, en sessió ordinària realitzada el 30 d'octubre de 2014, va aprovar inicialment 'L'avanç de planejament del Pla Parcial del sector urbanitzable delimitat industrial P" del
Pla General d'Ordenació Urbana, promogut per ('Ajuntament de Roquetes i redactat pels Serveis tàcnics municipals.

El Ple, en sessió ordinària realitzada el 30 d'octubre de 2014, va aprovar inicialment el "Pla Parcial del Subsector urbanitzable delimitat industrial Pl" del Pla General
d'Ordenació Urbana, promogut per l'Ajuntament de Roquetes i redactat pels Serveis têcnics municipals. que inclou l'informe de sostenibilitat Ambiental (preliminar).

Ambdos expedients que es tramiten simultàniament se sotmeten a informació pública durant un mes, mitjançant anuncis que es publicaran at Butlletí Oficial de la Província
ia un diari de major circulació a la província i al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'Ajuntament www.roquetes.cat. Dins el termini d'exposició pública els interessats poden
examinar els expedients i presentar les reclamacions que creguin oportunes.

Se suspenen les aprovacions, autoritzacions i Ilicêncies urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del régim urbanístic
vigent en les àrees delimitades en el plànol que obra a l'expedient.

Els expedients es troben a les oficines municipals, Av. Diputacio s/n de Roquetes, a disposició de qualsevol persona que desitgi consultar-lo, en horari d'oficina de dilluns a
divendres de 9,00 a les 1 4,00 hores.

Roquetes, 31 d t octubre de 2014 L'alcalde
Francesc A. Gas i Ferré

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, la tinent d'alcal-
de de Serveis al Territori,
Meritxell Roigé, el delegat
del Govern de la Generalitat
de Catalunya, Xavier
Pallarès, i el director de la
divisió de construcció de
l'empresa ACSA, Manuel
Delgado, van visitar
dimarts el nou equipament.

La nova infraestructura,
que ha suposat una inversió
total de 5 milions d’euros,
compta amb 197 places
d’aparcament per a turis-
mes distribuïdes en 2 plan-
tes (96 places a la planta -
2 i 101 a la planta -3).
Disposa d’un accés per a
vianants amb ascensor al
carrer Montcada i en tindrà
un altre al carrer Cabanes
quan estigui acabat l'edifici
de les delegacions. Les
noves instal·lacions estan
dotades amb sistemes de
seguretat, gestió i vigilàn-
cia d'última generació, i
totes les places d'aparca-
ment són amples i de fàcil
estacionament. L'alcalde va
dir que aquesta és una
obra "emblemàtica" que
"contribueix a la recupera-
ció del nucli antic de
Tortosa". L'obertura al
públic de l'aparcament es
preveu per a la primera
quinzena de desembre,
coincidint amb la recta final
de les obres d'urbanització

dels carrers Montcada i
Bonaire, i la plaça
Montserrat. Quan això
passi, s'invertirà el sentit de
circulació dels carrers
Montcada i del Vall, mesura
que facilitarà l'accés al nou
pàrquing. De la seva banda,
el delegat del Govern va
expressar la seva satisfac-
ció per una actuació que ha
qualificat de "complexa" en
la seva execució. Pallarès

es va referir també al futur
edifici de les delegacions,
que es construirà a sobre
de l'aparcament, i va
avançar que el Govern tre-
balla amb l'objectiu de lici-
tar l'obra -que ha estat redi-
mensionada- cap a la sego-
na meitat de 2015 amb
l'objectiu d'iniciar-les aquell
mateix semestre i acabar-
les durant 2016. L’obra ha
estat executada per ACSA

Obras e Infraestructuras,
S.A. i ha tingut una durada
de 51 mesos. Aquesta
empresa també serà l’enca-
rregada de l’explotació del
servei, a través d'una con-
cessió que finalitza l’any
2050. 
Aquest contracte es va
adjudicar l’any 2010 con-
juntament amb el d’execu-
ció d’obres de l’edifici de la
seu de les delegacions.

El proper mes de
desembre està previs-
ta l’obertura del nou
aparcament soterrat
del carrer Montcada,
que donarà servei al
centre històric de la
ciutat. L’aparcament
soterrat ocupa dues
plantes al mateix solar
que esdevindrà la
futura seu de les dele-
gacions territorials a
les Terres de l’Ebre de
la Generalitat de
Catalunya. 

En els propers dies s'ini-
ciaran les obres d'obertu-
ra de l'avinguda Ferran
d'Aragó i la seva connexió
amb el Portal de Ciutat
Nord, esdevenint un nou
accés al centre de
Tortosa, en paral·lel al
canal de l'Esquerra de
l'Ebre. Una vegada finalit

zada aquesta actuació,
que té una durada prevista
de 4 mesos, els propieta-
ris del Pla Parcial Temple
Sud urbanitzaran també el
carrer Ferran Arasa, vial
que connecta la plaça del
Bimil·lenari amb la
Comissaria dels Mossos
d'Esquadra. Així ho va 

anunciar l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, en la
compareixença prèvia al
Ple ordinari del mes de
novembre, en el marc del
qual es va fer l'aprovació
definitiva de la modificació
del Pla Parcial Temple
Sud. Aquestes obres per-
metran fer encara més

permeable l'accés a la ciu-
tat pel sud i millorar la
connexió amb l'àrea
comercial dels portals
Centre i Nord.
L'alcalde també va
avançar que l'empresa
que en el seu dia va pro-
moure la urbanització
Tirant lo Blanc, al barri de
Sant Llàtzer, ha arribat a
un acord amb ADIF per ini-
ciar en breu les obres de
construcció de la vorera i
mur de delimitació de l'a-
vinguda Canigó amb el
canal i la línia del ferroca-
rril, donant continuïtat d'a-

questa manera a l'actua-
ció impulsada per
l'Ajuntament en la urbanit-
zació del tram d'aquesta
avinguda situat al costat
de la nova Escola de Sant
Llàtzer. 

“Les obres per obrir un nou accés sud a
Tortosa, començaran en els propers dies”

En el Ple ordinari del mes
de novembre, de
l’Ajuntament de Tortosa,
celebrat dilluns, es va
aprovar la concertació
d'operacions de crèdit
per a la cancel·lació total
o parcial de préstecs
subscrits amb el fons de
finançament de pagament
a proveïdors. L'alcalde
Ferran Bel va precisar
que s'amortitzaran
600.000 euros addicio-
nals als previstos, però
no de manera immediata,
sinó en funció de les pos-
sibilitat de tresoreria. Bel
va afegir que aquesta
amortització “va en la línia
d'assolir l'objectiu d'aca-
bar el mandat amb menys
endeutament financer i de
proveïdors del que va tro-
bar-se ell mateix quan va
guanyar l'alcaldia per pri-
mera vegada el 2007”.

Reducció de
l’endeutament de
l’Ajuntament de

Tortosa

Entre els acords del Ple
del mes de novembre de
l’Ajuntament de Tortosa,
figura l'atorgament de la
Medalla Pugna Pro
Patria Dertosa a qui fou
alcalde de Tortosa
durant la guerra civil,
Josep Rodríguez.  Cal
recordar que coincidint
amb el 75è aniversari de
la seva execució per la
dictadura franquista,
l'Ajuntament va inaugu-
rar un monòlit comme-
moratiu al carrer que
duu el seu nom, al Grup
el Temple.

Reconeixement a
l’alcalde Josep
Rodriguez

L'aparcament soterrat del carrer Montcada obrirà al
desembre amb 200 places per donar servei al Nucli Antic
“Contribuirà a resoldre el dèficit d'estacionament del centre històric de Tortosa”

Amb la prolongació de l’Avinguda Ferran d’Aragó

ACTUALITAT

«Es farà més
permeable l’accés a la
ciutat i es millorarà la
connexió amb l’àrea

comercial dels portals 
Centre i Nord»
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El president del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, Jordi Jardí, va expli-
car que són “de continuïtat”,
sense “cap tipus de maqui-
llatge, fets d’acord amb el
tancament que farem del

2014”. Jordi Jardí va felicitar
els responsables tècnics i
econòmics de l'ens comar-
cal “per la magnífica elabora-
ció d'aquests pressupostos”
i “la feina feta i ben feta”. El
president comarcal va desta-
car que aquest pressupost
garanteix la qualitat dels ser-
veis comarcals, potencia els
actius de la comarca i els
seus pobles, i reflecteix el
compromís de l'equip de
govern comarcal per treba-
llar en la reindustrialització
de la comarca, en la creació
de llocs de treball, en la pro-
moció turística, i en la poten-
ciació dels actius industrials,
culturals i agroalimentaris de
la Ribera d'Ebre. 
L'àrea de serveis a les per-
sones és la part més impor-
tant del pressupost i repre-
senta prop del 80 per cent
del total del mateix. Durant
la presentació del pressu-
post, el president del Consell
Comarcal, Jordi Jardí, va
destacar la importància de
les polítiques socials, fent

referència al transport esco-
lar, al servei d'assistència a
domicili, al transport adaptat
per a persones amb mobili-
tat reduïda, als ajuts indivi-
duals de menjador, a la ges-
tió dels serveis socials
garantits i als àmbits de
joventut, consum, cultura,
habitatge, serveis tècnics,
medi ambient i promoció
econòmica.
Pel que fa la promoció
econòmica, Jordi Jardí va
reiterar el compromís del
govern comarcal per la dina-
mització econòmica de la
Ribera d'Ebre en el marc del
projecte “Treball a les 7
Comarques”, subvencionat
pel SOC (Servei d'Ocupació
de Catalunya) i amb el
finançament del Servei
Públic d'Ocupació Estatal i el
Fons Social Europeu. 
El ple comarcal també va
aprovar per unanimitat una
moció exigint al Ministeri de
Foment del Govern de l'Estat
“la immediata realització de
les obres de conservació i

millora en la carretera N-
420, tram Móra d'Ebre a
Falset, que garanteixi les
condicions de seguretat i
comoditat que s'ha d'exigir a
una carretera de les caracte-
rístiques de la N-420”.
D'altra banda, el ple comar-
cal també va aprovar per
unanimitat els criteris per a
la cessió a entitats sense
ànim de lucre de la comarca

d'impressores declarades
com a no utilitzables i amor-
titzades pel Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre i un conveni de
col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix
Ebre i el de la Ribera d'Ebre
per dur a terme actuacions
conjuntes de promoció turís-
tica.

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre va aprovar
divendres 31 d’octubre
el pressupost per l'e-
xercici 2015, que
ascendeix a
5.512.293 euros, un
0,15 % més que l'any
anterior. El pressupost
va comptar amb els
vots favorables del
govern comarcal
(CiU), l'abstenció del
grup comarcal del
PSC-PM a excepció
d'un conseller que va
votar en contra, i el vot
en contra del grup
comarcal d'Esquerra.

L’Ajuntament de Móra la
Nova va atorgar un total de
7.587 euros en subven-
cions a les famílies de 26
nens i nenes empadronats
al municipi i matriculats a
la Llar d’Infants Municipal
“El Comellar”. Les ajudes
s’han lliurat amb la finalitat
d’ajudar les famílies en el
pagament de la quota
mensual per l’assistència

dels nens al centre.
L’import de l’ajuda atorga-
da a cada família varia en
funció de la renda per càpi-
ta familiar. Per optar a la
totalitat de la subvenció,
els pares del nen han de
complir el requisit de por-
tar almenys dos anys
empadronats a Móra la
Nova. 
En cas contrari, l’ajut ator-

gat és d’un 75% de l’im-
port que correspondria a
la família.
L’Ajuntament de Móra la
Nova lliura anualment
aquestes ajudes en el
desenvolupament de les
seves polítiques socials,
prestant especial atenció a
les famílies més desafavo-
rides i amb rendes
menors.

Móra la Nova atorga més de 7.000E en subvencions

Un miler de treballadors es
van afegir el passat cap de
setmana a la plantilla habi-
tual de la unitat II de la cen-
tral nuclear d'Ascó. 
Dissabte va començar la
22a recàrrega de combus-
tible, aquesta donarà lloc a
un nou cicle d’operacions
per als pròxims divuit
mesos. Durant aquesta
parada es treballarà per
millorar la seguretat a la
central amb accions tals
com la neteja química dels
tres generadors de vapor i
també se substituiran 64
dels 157 elements com-
bustibles. Per altra banda,
es vol comprovar l’estan-
quitat de l’edifici de conten-
ció i es desitja fer canvis
de disseny per reforçar la
seguretat. En total s’execu-
taran prop d’11.000
ordres de treball.

Un miler de
treballadors de
reforç a Ascó II

El ple de l'Ajuntament de
Tivissa va aprovar el pressu-
post per l'any 2015, amb un
import de 2.761.542 euros,
que representa un increment
d'un 8,2 % respecte el de
2014. El pressupost va tenir
el suport del govern munici-
pal i de presidenta de l'EMD
de la Serra d'Almos, el vot
en contra de la regidora
d'Esquerra i l’absència del
regidor d'Iniciativa-Entesa.
L'alcalde de Tivissa, Jordi
Jardí, va destacar “la qualitat
social” del pressupost del
2015 “perquè hem incre-
mentat tots els programes
municipals que donen suport
a les persones” i també va
fer referència al creixement
pressupostari en programes
destinats al comerç, turisme
i petita empresa.

Tivissa aprova el
pressupost 

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova un
pressupost de 5.512.293 euros per l'exercici del 2015
És un 0,15 % superior al passat exercici i continua prioritzant el servei a les persones 

S’han beneficiat dels ajuts 26 famílies de Móra la Nova

ACTUALITAT



DIVENDRES 7
DE NOVEMBRE
DE 2014

diarimés
ebrepublicitat

7www.mesebre.cat

55.000
L E C T O R S



DIVENDRES 7
DE NOVEMBRE

DE 20148

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

55.000
L E C T O R S

«»

El Consell Comarcal del
Montsià, a través de Montsià
Actiu, celebrarà els pròxims
dies 13 i 14 de novembre les
3es. Jornades d’Economia
del Montsià que seran les pri-
meres de la Xarxa de
Territoris arrossers situats en
l’entorn dels Espais Naturals
Protegits. Sota el títol “Xarxa
de territoris arrossers, una
oportunitat per a la coopera-
ció”, aquestes jornades
comptaran amb la participa-
ció d’una cinquantena d’a-
gents representants dels cinc
territoris que actualment inte-
gren la xarxa: Camargue
(França), Delta del Po (Itàlia),
Albufera de València, Doñana
i Delta de l’Ebre. L’objectiu és
consensuar entre els agents
participants un model de tre-
ball en xarxa que permeti
implementar projectes de
cooperació territorial en el
marc europeu 2014-2020.
La jornada del 13 de novem-
bre, de caràcter tècnic, se
celebrarà al Museu de les
Terres de l’Ebre i constarà

d’una primera part de presen-
tació de la xarxa a càrrec
dels seus impulsors, i d’una
presentació sobre el nou perí-
ode comunitari de la xarxa a
càrrec de Josep Rodríguez,
expert en programes euro-
peus de la Diputació de
Barcelona. A continuació, es
constituiran 4 taules de tre-
ball temàtiques i els assis-
tents es distribuiran en aques-
tes taules per tal de debatre
sobre propostes, línies d’ac-
tuació i aspectes relacionats
amb aquestes les temàtiques
següents: governança de la
xarxa, arròs, turisme, territori
i investigació. A la tarda es
realitzarà una visita tècnica al
Delta de l’Ebre de a mà dels
tècnics del parc i, de forma
paral·lela, es redactarà un
document de resum de les
propostes consensuades en
les taules de treball.
Posteriorment, es farà una
posada en comú de les pro-
postes. I la jornada del 14 de
novembre se celebrarà a la
seu de la Comunitat de
Regants de la Dreta de l’Ebre.
Aquesta serà oberta al públic
i a tots els agents del territori
i persones interessades. Es
realitzarà la presentació d’una
experiència similar de treball

en xarxa entre diferents terri-
toris com és RECEVIN (Red
Europea de Ciudades del
Vino) a càrrec de la secretaria
general de la xarxa, Carme
Ribas i es farà una presenta-
ció del pla de treball i les pro-
postes consensuades en la
jornada del dia anterior.
“Aquestes jornades són fruit
de 3 anys de treball realitzats
des de Montsià Actiu en els
que s’ha aconseguit identifi-
car l’oportunitat, definir el pro-
jecte de la Xarxa”.
Curs Creació d’Empreses
El Consell Comarcal del
Montsià, a través de l’Àrea
d’Empresa, Indústria i
Ocupació, ha presentat una
nova edició del curs Creació
d’Empreses; de la idea a l’em-
presa. Aquest curs gratuït i
destinat a persones emprene-
dores amb idees o projectes
empresarials, que tenen
intenció de crear la seua prò-
pia empresa, té com a objec-
tiu conscienciar els emprene-
dors de la necessitat d’elabo-
rar un pla d’empresa, instru-
ment clau per analitzar la via-
bilitat d’un projecte empresa-
rial. Es tracta d’aportar-los
eines que els ajuden a analit-
zar la viabilitat del seu projec-
te i a estructura el procés de

creació de la seva empresa,
així com proporcionar-los
informació i coneixement
sobre les obligacions legals i
dels recursos financers al seu
abast. El conseller comarcal,
Ivan Romeu, va destacar la
importància d’aquesta forma-
ció “el curs pretén oferir
assessorament als possibles
nous empresaris, ajudant-los
a donar els primers passos
per iniciar el seu projecte de
negoci.” En aquesta nova
edició participen 15 alumnes.
Les classes es van iniciar

dimecres i finalitzaran el prò-
xim 19 de novembre. 
Altres
En el darrer consell
d’Alcaldes i alcaldesses del
Montsià es va anunciar el
manteniment i millora del ser-
vei d’ambulàncies i la conge-
lació de la taxa de recollida
de residus.
Divendres passat l’Espai
Dona del Punt Òmnia va aco-
llir la conferència
“L’Acceptació del fet de fer-
se gran”.

Les Jornades d’Economia al Montsià tractaran 
sobre la cooperació dels territoris arrossers

El Consell Comarcal del Montsià també inicia un curs sobre Creació d’Empreses

Dimecres en el ple de l’ajun-
tament de Sant Carles de la
Ràpita es va aprovar una
modificació de crèdit per
suplement de diverses apli-
cacions pressupostàries que
pugen més d’un milió d’eu-
ros, per tal de fer diverses
inversions a finançar-se a
càrrec del romanent de tre-
soreria. La partida més
quantiosa correspon a la
millora urbanística dels
carrers Constància, Sant
Isidre i Av. Constitució, per
un import de 429.089
euros. Al mateix temps, es
destinaran 308.550 a estu-
dis i projectes tècnics per a
la reparcel·lació del polígon
industrial El Salt; 200.000,
per a la substitució de la
gespa del camp de futbol de
l’estadi municipal La Devesa;
i 120.000 euros per a l’ad-
quisició de tres vehicles per
a la Policia Local. La propos-
ta va ser aprovada amb el

vots favorables del govern
municipal de CIU i d’ERC,
Ebrencs Independents
(EBIN) i regidors no adscrits,
i l’abstenció del PSC. Des de
l’oposició, tot i coincidir que
hi donen suport perquè es
tracta d’inversions necessà-
ries, van acusar al govern d’
“electoralista” pel fet de pro-
posar aquestes inversions “a
sis mesos de les eleccions
municipals”. 
Segons l’alcalde, Joan
Martín Masdeu, no ha estat
fins aquest 2014 que,
“degut a la pressió de les
entitats municipalistes”, l’e-
xecutiu de Rajoy ha fet un
canvi normatiu “que ens per-
met gastar el romanent en
inversions”. En aquest sentit,
l’alcalde assegura que “hem
fet aquestes propostes
inversores en el moment
que ens ha estat possible”.
D’altra banda, respecte al
projecte de reparcel·lació

del polígon el Salt, Masdeu
ha explicat que aquest s’ha
aplaçat fins ara degut al pro-
cés de tramitació del nou
POUM, aprovat definitiva-
ment el passat 12 de maig.
Pel que fa a la renovació de
la flota de vehicles de la poli-
cia local, tenint en compte
que els socialistes han qües-
tionat la necessitat d’adqui-
rir-ne 3 de cop, Masdeu va
destacar que les avaries
constants que pateixen els
cotxes actuals fan “necessà-
ria” la inversió. 
Finalment, també s’estan
renovant els vestidors del
pavelló municipals d’es-
ports, amb una inversió total
de 64.667 euros, que con-
templen la redistribució dels
espais i de les dutxes, la
renovació dels sanitaris,
paviments i il·luminació, així
com l’aïllament tèrmic de
l’espai amb la instal·lació
d’un fals sostre.

A la Ràpita amplien el crèdit per a inversions

L’Ajuntament de l'Ampolla
en una nota de premsa va
explicar que “fruit de la soli-
desa de les finances i amb
la intenció que beneficiï
directament a la butxaca
del ciutadà, la reforma con-
sisteix a rebaixar la pressió
contributiva en dos
àmbits”. Per un costat l'efi-
ciència més gran en la
recollida selectiva i la mobi-
litat ciutadana permetrà
rebaixar un 7% la taxa d'es-
combraries i un 10% l'im-
post de vehicles. Per l'altre
per tal de donar suport a la
promoció econòmica s'han
rebaixat substancialment
aquelles figures impositives
que graven l'activitat
econòmica. Així disminui-
ran un 10% la taxa d'ober-
tura d'establiments i el preu
públic de recollida de les
escombraries dels establi-
ments i es rebaixà un 16%
els permisos d'obres. Per
la seva part, l’àrea
d’Hisenda va voler destacar
que aquesta rebaixa és uni-
versal, és a dir que per
accedir-hi no posa condi-
cions especials que acaben
minimitzant-ne l'impacte
real.

L’Ampolla
rebaixarà
impostos

ACTUALITAT

L’Ajuntament aprova una modificació de crèdit que “puja més d’un milió d’euros”

El consell de ministres va
aprovar divendres passat
en la seva reunió setmanal
l'aprovació del segon jutjat
penal de Tortosa.
D’aquesta manera es res-
pon a una de les deman-
des més repetides pel
col·lectiu judicial de la capi-
tal del Baix Ebre, davant la
saturació que viu per la
multiplicació de proces-
sos. La mesura ha de per-
metre contrarestar la situa-
ció del fins ara l'únic jutjat
penal de la ciutat, que des
del 2012 figura com un
dels més col·lapsats de
l'Estat amb gairebé 900
casos en tramitació, prop
del doble del 450 de mitja-
na que situa com a barem
el Consell General del
poder judicial. Josep
Canício, degà del Col·legi
d’Advocats i Advocades de
Tortosa va dir: “els últims
anys el nombre d’assump-
tes ha augmentat moltís-
sim i això ha fet que fos
una necessitat cada vega-
da més evident la creació
del segon jutgat”. 

Aprovació del
segon jutjat
penal de
Tortosa

Renovació dels vestidors del pavelló, que ja s’està efectuant.
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L'Ajuntament ha invertit més de
270.000 euros per l'arranjament de la
xarxa de camins malmesos pels aiguats
del 17 de setembre del 2010. De
moment s'han arreglat els desperfectes
a carreteres d'accés a nuclis de pobla-
cions i de camins municipals d'accés a
habitatges. Així s'han solucionat els des-
perfectes de la Carretera de Tres Cales
a Calafat, d'accés a Sant Jordi
d'Alfama, accés al nucli de Tres Cales,
entre d'altres. També el camí de TV
3025 fins al camí de Barrera, el Camí
de Lligallo de Manra, la connexió carre-
tera accés sud-camí a l'Ampolla, camí
dels Trossos, etc. Així, en total, s’han
arranjat 17 camins. En aquesta darrera
fase, que ara s’afronta, es preveu arre-
glar-ne una dotzena més. “Durant

aquest anys s’ha treballat intensament
per poder arranjar aquests camins. Cal
tenir en compte que l’Ajuntament ha
invertit més de 270.000 euros. També
voldria remarcar que tothom que tingui
algun suggeriment sobre alguna qüestió
d’aquests camins ens ho pot fer a arri-
bar a l’Ajuntament”, subratlla Andreu
Martí, alcalde de l’Ametlla de Mar. Les
obres s’han dut a terme amb el suport
de la Direcció  General d’Administració
Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la
Generalitat. Tot i això, en 2010
l’Ajuntament va fer un pressupost pre-
vist de 400.000 euros, per tant una
vegada finalitzats els arranjaments
l’Ajuntament s’haurà fet càrrec d’un 50%
de la inversió total amb fons propis. 

El passat cap de setmana, es va convertir en el paradís dels amants del bon vi

Simposi Internacional del Clima

De l’1 al 30 de novembre se
celebren les Jornades
Gastronòmiques de la cuina
de l’oli a Santa Bàrbara, on
també es podrà gaudir de la
Fira de l’Oli novell, dels cítrics
i del comerç el cap de setma-
na del 21 al 23. Durant tot el
mes es podran assaborir els
diferents menús que oferei-
xen sis restaurants de la

zona per a aquesta ocasió. A
més a més, dintre dels
“Dissabtes de tardor” del
cicle “Cultutardor” aquest dis-
sabte a les 20 h es podrà
veure l’obra de teatre
“Homes!” (de T de Teatre) de
CREA Teatre, i el pròxim dia
15 de novembre, l’actuació
del cantautor Joan Rovira.

XVII Jornades Gastronòmiques a S. Bàrbara

Dimarts 18 de novembre es
celebraran al Centre Cívic de
l'Ajuntament de Móra d'Ebre la
tercera edició d’aquestes jor-
nades organitzades per l'as-
sessoria Jurisa de Móra
d'Ebre, adreçades a emprene-
dors. Durant la sessió tindrà
lloc un debat i una reflexió al
voltant del lideratge en l'actual

context econòmic. La jornada
s'iniciarà a les 16.00 h amb la
recollida de les acreditacions i
la ponencia "Lideratge-s sòlid-s
en temps líquids: de la comu-
nicació a l'acció comú", a
càrrec de Xavier Plana, consul-
tor, formador, conferenciant i
coach de l'Escola de
Lideratge Social de Catalunya. 

III Jornades Empresarials a Móra d’Ebre

Divendres passat a les 20
hores David Carabén va ser
l'encarregat de lliurar els pre-
mis del concurs de vins amb
DO "Terra Alta" 2014. Aquest
concurs va voler reconèixer
els vins millor puntuats de
cada categoria per tal que
puguin gaudir del premi de
ser els millors. El jurat com-
post pel Comitè de Tast del
Consell Regulador va haver

d'elegir entre 130 referències
presentades de 26 cellers
inscrits. 
Els nou guanyadors van ser:
com a millor vi blanc de colli-
ta el  Mas d'en Pol del celler
Xavier Clua Coma; en la cate-

goria de millor vi blanc “Terra
Alta Garnatxa blanca” de colli-
ta La Serra 2013 d'Herència
Altés, s.l.; com a gran Blanc
“Terra Alta” L'Avi Arrufi 2012
de vinos Piñol, s.l.; el millor
rosat de collita va ser per a
Ntra. Sra. del Portal 2013 de
vinos Piñol, s.l.; com a millor
negre de collita per a Tern
Arrel de nou 2013 del Celler
Tern; i també va haver una
menció especial per a la
mateixa categoria de millor vi
negre de collita per a Jordi
Miró 2013 de Jordi Miró
Diego; el millor negre roure o
bota o criança se’l va endur
Mon Iaio Sisco 2012 de
Josep Vicens Vallespi; en la
categoria el gran vi negre
“Terra Alta” va ser per a
Gamberro 2011 de Pagos de
Híbera, s.l.; i per últim com a
millor vi de licor es va premiar
a Merian de Cellers Tarroné,
s.l.
Seguidament a les 22 hores
es va celebrar la 5a. nit de les
garnatxes blanques, la nit

més màgica de la festa del vi.
Es tracta d'una vetllada dedi-
cada a la varietat de raïm
més emblemàtica i tradicional
de la Terra Alta, ja que la
Terra Alta compta amb gaire-
bé 1400 hectàrees de vinya,
representant un 33% de la
producció mundial d'aquesta
varietat. “Això ens fa pensar
que la Garnatxa blanca asso-
leix a la DO Terra Alta tota la
seva plenitud i excel·lència”.
Durant la nit es van poder
degustar al voltant de 40 vins
diferents elaborats majorità-
riament amb aquesta varietat
i acompanyats de tapes
selectes i especialment esco-
llides per l’ocasió.
Durant la jornada de dissabte
és va poder fer tardor men-
jant boniatos, castanyes i el
tradicional pa amb vi i sucre i
gaudir de “les punxades” (el
que seria anar de tapes o pin-
xos). I el diumenge va tenir
lloc el dinar popular “La clot-
xa”, menjar rústic, típic de les
Terres de l’Ebre.

27ena Festa: Gandesa es consolida
com la capital catalana del vi 

Durant la Festa del Vi de
Gandesa es van poder
degustar els millors vins
amb DO "Terra Alta" i
emportar-se a casa els
escollits, missió segura-
ment complexa entre la
gran varietat que va
haver-hi.

Arranjament de camins a l’Ametlla de Mar
En total han estat 17 i en aquesta darrera fase es preveu arreglar-ne una dotzena més

ACTUALITAT

Al març 2015 se celebrarà el
Simposi Internacional del
Clima al Campus Terres de
l’Ebre. En aquest s’exposaran
els últims avanços i projec-
cions del canvi climàtic a la
Peninsula Ibèrica.
Per altra banda, recordem que

el pròxim 13 de novembre a
les 18 h tindrà lloc la XVII
Trobada d’Economia de les
Terres de l’Ebre titulada “Futur
i qualificacions en el mercat
laboral” a l’Aula Magna amb
diversos ponents rellevants en
la matèria.

3a. Edició del Premi IDECE

El treball "La realitat augmen-
tada: Una experiència real al
Delta de l'Ebre" de Josep
Marín de Deltebre guanya la
3a. edició dels premis IDECE.
El segon premi va ser per a
Xavier Reverté de la Ràpita; el

tercer per a Diego González,
Xavier Zaragoza, Jose Maria
Mars i Alejandro Vives Blanch
de l’Institut de l’Ebre i el quart
per a Alba Cabello de Sant
Jaume d’Enveja.

L'Escola Municipal de Teatre
de Tortosa ha començat el
nou curs amb una oferta for-
mativa consolidada i un lleu-
ger increment de matrícula,
cinc anys després de posar-
se en marxa. El curs
2014/2015 ha arrencat
amb més de 120 alumnes,
que ja estan fent les seves
classes a les instal·lacions

del Teatre Auditori Felip
Pedrell. En l'apartat infantil i
juvenil, l'Escola ofereix
mòduls d'iniciació, teatre i
teatre musical. L'oferta per
a adults consisteix en inter-
pretació, musical, tècnica
vocal, dicció i claqué. El pro-
per mes de gener oferirà
una master class de clown
amb la pallassa Pepa Plana.

Aquest dimecres es van inaugurar a Móra d’Ebre les exposicions
commemoratives del 125 aniversari del naixement de l'escultor
Julio Antonio nascut a Móra d'Ebre el 1889. Ambdues exposi-
cions una dedicada a Julio Antonio Escultor i l'altra titulada Julio
Antonio La vida i l'obra, es podran visitar fins al pròxim 11 de gener.

Actualitat

Des d’avui i fins al proper
dimecres es podrà gaudir dels
molts actes que es celebraran
en motiu de les festes a Xerta
en honor a Sant Martí, tals
com concerts, bous, balls,
teatre, i menjas populars.

Aquesta nit actuaran Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries. Seguidament hi
haurà tributs musicals a
Mecano, Sopa de Cabra, U2 i
la Rumba i conclourà la jorna-
da amb l’actuació de DJ Xito.

Festes de Sant Martí de Xerta

Inici del curs a l’Escola de Teatre
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CRAC de la setmana:Marina Lanckmans, gerent de Lextrad
ISABEL CARRASCO

“EL QUE ÉS ARRISCAT DE FER, QUAN LES COSES VAN MALAMENT, ÉS NO MOURE’S”
La primera sensació que es
té al veure Marina per pri-
mer cop és la de sorpresa.
La seva aparença fràgil i la
seva figura d'adolescent et
fa dubtar de que la persona
que tens al davant sigui real-
ment la fundadora de
Lextrad, empresa de ser-
veis de traduccions a les
Terres de l'Ebre que en
només 5 anys ha crescut
dintre i fora de les nostres
fronteres, però un cop par-
les amb ella de la seva
feina, ho entens tot... La fra-
gilitat només és aparença.
Per les venes d'aquesta
dona, mare de tres fills ado-
lescents, corren dos tipus
de sang ben diferents:
belga, per part de pare i
catalana, per part de mare.
Aquest còctel fa que sigui
una persona molt perfeccio-
nista i a la vegada passional
amb la seva feina.

Més Ebre: Per què la carre-
ra de traducció?
Marina Lanckmans: Des
de ben petita, he estat sem-
pre confrontada a la diversi-
tat lingüística a casa; amb el
meu pare parlo francès i
amb la meva mare català.
Passar d'una llengua a l'al-
tra ha estat des de sempre
per a mi un mecanisme nor-
mal, sense adonar-me'n
gaire. Quan vaig començar
la carrera, me'n vaig adonar
que tot i sent bilingüe de nai-
xement, em quedava molt
per aprendre. La passió
pels idiomes ha estat sense
cap mena de dubte el motiu.
ME: Quines diferències més
notables hi ha entre estudiar
la carrera de traducció al
nostre país o fora, com en
el teu cas Bèlgica?
Marina: Actualment, des
del punt de vista del pla
acadèmic en sí no hi ha
molta diferència. En el cas
de Bèlgica però, sí que
podem dir que hi ha una
diferència substancial.
Bèlgica és un país molt petit
amb una diversitat lingüísti-
ca i cultural molt gran.
Flamencs, Francòfons i una
petita comunitat belgo-ale-
manya conviuen junts en un
país no molt més gran que

Catalunya. Això fa que la
documentació generada a
tots els nivells s'hagi de tra-
duir als 3 idiomes oficials.
Per tant, els serveis de tra-
ducció a hi són molt més
valorats i el nivell d'exigèn-
cia que s'atribueix a aques-
ta professió és molt elevat.
ME: Quines són les diferèn-
cies més importants que
vas notar quan et vas
instal·lar a les Terres de
l'Ebre?
Marina: Tot i que ja venia
tres cops l'any de vacan-
ces, quan vaig instal·lar-me
definitivament a les Terres
de l'Ebre, em va costar molt
més adaptar-me del que em
pensava. El que més em va
costar van ser els horaris; a
Bèlgica, la jornada comença
molt d'hora, amb una pausa
molt petita per dinar i s'aca-
ba molt més aviat. Això et
deixa més temps per conci-
liar feina i família, i fer altres
activitats. Una altra cosa
que encara em costa molt,
és tractar de “tu” a la gent
que no conec. A Bèlgica, el
tracte de “vostè” s'utilitza
per a dirigir-se a persones a
qui deus un cert respecte.
Tractar clients o gent amb
qui parlo per primer cop de
“tu” em costa moltíssim. 
ME: Explica'ns una mica
com funciona i quin tipus de
traduccions fa Lextrad?
Marina: A Lextrad som un
equip intern de 3 persones,
i un equip d'uns 50 traduc-
tors en les diferents combi-
nacions lingüístiques i espe-
cialitats. Realitzem traduc-
cions generals, tècniques i
jurades (oficials). El nostre
tret diferencial són les eines
que utilitzem per als projec-
tes de traducció ja que
posem a l'abast dels nos-
tres clients eines tecnològi-
cament avançades en tra-
ducció.
ME: El perfil dels teus
clients? Es treballa més a
fora que dintre de casa?
Marina: Tenim dos perfils
de clients: els clients empre-
sa, amb qui tenim establer-
ta una relació comercial
més regular. Els nostres
clients empresa procedei-
xen de sectors molt diver-
sos entre els quals està el
sector industrial, automo-
ció, jurídic, comunicació i
màrqueting, hoteler, etc.
D'altra banda, tenim també
clients particulars per qui
oferim un servei de traduc-
ció jurada, que consisteix
en la traducció legalitzada
de tota mena de documen-

tació oficial.
El gruix de la nostra activitat
se situa fora de les Terres
de l'Ebre; tenim clients prin-
cipalment a Barcelona,
Madrid, Bèlgica i França. Tot
i això, del que sí estem molt
satisfets, és que des dels
nostres inicis, moltes
empreses del nostre territo-
ri han depositat la seva con-
fiança en els nostres serveis
i esperem arribar encara a
més empreses de la zona.
ME: La traducció professio-
nal es valorada al nostre
territori?
Marina: El gran problema
del sector de la traducció
és que no és una professió
regulada, ni a Catalunya, ni
a la resta d'Espanya. Hi ha
associacions professionals
que des de fa molts anys
intenten combatre el gran
intrusisme de la nostra pro-
fessió, però malauradament
no tenen la força suficient
com per arribar a protegir-
la. Aquest intrusisme afecta
la qualitat dels serveis de
traducció, generant una
imatge totalment errònia del
sector: tothom pot traduir,
tothom és multilingüe, fins i
tot els jutjats admeten que
una persona sense cap
tipus de titulació o acredita-
ció en traducció, pugui inter-
pretar un judici, sense cap
mena de control. El sector
de la traducció professional
és encara avui, un sector
desconegut i poc visible, i
molt poc valorat.
ME: Premi Cambra 2014 a
la internacionalització. 
Marina: Doncs sí, estem
molt contents d'haver rebut
aquest premi. De fet, la nos-
tra vessant internacional és
d'alguna manera doble, per
la nostra pròpia activitat
internacional amb la nostra
recent obertura d'una sucur-
sal a Brussel·les, però
també perquè ens sentim
partícips en el procés d'in-
ternacionalització de les
empreses que confien en
nosaltres i que acompan-
yem en el seu camí interna-
cional. Tenint en compte la
poca visibilitat del nostre
sector que et comentava fa
uns moments, ja et pots
imaginar el què suposa un
premi com aquest per a
nosaltres. És fantàstic.
ME: El teu discurs en nom
de tots el premiats va emo-
cionar.
Marina: Bé, quan em van
demanar de fer el discurs
en nom dels premiats, em
vaig sentir molt agraïda

però alhora vaig pensar...
quina responsabilitat! Parlar
en nom d'altres persones,
sempre és delicat, sobretot
tenint en compte la diversi-
tat de sectors entre els pre-
miats. Vaig pensar que el
més fàcil seria parlar des
del cor i intentar transmetre
un missatge positiu i opti-
mista; el camí de l'empresà-
ria o empresari no és gens
fàcil, però crec que actituds
de constància, perseve-
rança i creure fermament en
el teu projecte et poden fer
ser capaç d'aixecar muntan-
yes.
ME: Única dona dels Premis
Cambra 2014. Que et sem-
bla?
Marina: Desconcerta una
mica... Reflecteix que el
món empresarial és encara
majoritàriament masculí.
Les dones ens toca ben
sovint estar a fronts molts
diversos alhora, i això pot
ser difícil de conciliar amb
projectes empresarials.
Però a les Terres de l'Ebre,
us ben asseguro que hi ha
grans dones empresàries i
en sectors molt diversos,
que van fent el seu camí
amb discreció però con-
tundència. Així que aquest
premi, va dedicat a aques-
tes dones també.
ME: Membre de la Junta de
Adede? Me’n fas 5 cèntims?
Marina: Sóc membre de la
Junta d'Adede des de fa uns
3 anys. És l'Associació de
Dones Empresàries,
Directives i Emprenedores a
les Terres de l'Ebre. El nos-
tre objectiu és precisament
fer més visible el col·lectiu
femení vinculat al sector
empresarial, però també
directiu i emprenedor.
Organitzem activitats diver-
ses com formacions, net-
working, Els Cafès d'Adede,
així com el desenvolupa-
ment de projectes de sensi-
bilitat social com el Talenta
Jove, on organitzem xarra-
des als instituts per apropar
el món de l'emprenedoria
als joves, Talenta
Ciutadania, de dinamització
ciutadana, EbreDonaTemps,
el banc del temps ebrenc, i
aviat ComproDelEbre, on
volem fomentar el comerç
de proximitat en una gran
varietat de sectors.
ME: Els teus projectes més
immediats
Marina: Tenim previst obrir
un despatx a Barcelona a
principis d'any. Aquest punt
ens servirà també per aug-
mentar l'equip intern i estre-

tir encara més la nostra
col·laboració amb el progra-
ma europeu EliaExchange,
promogut per l'associació
europea d'empreses de tra-
ducció ELIA de la que for-
mem part, l'objectiu del qual
és participar en projectes
de recerca en traducció
amb universitats i empreses
de traducció a nivell euro-
peu.
ME: Com portes el tema
de la conciliació familiar
amb 3 fills adolescents?
Marina: Doncs moltíssi-
ma organització! No t'ama-
garé que és complicat i
molt dur de vegades.
Disposo de la gran sort de
tenir una família i un marit

que m'ajuden moltíssim. A
casa, tots ajudem i
col·laborem. Ara l'Ariadna,
l'Emma i el Pol són més
grans; entenen el que
estic fent i els esforços
que suposa. Parlo molt
amb ells sobre el meu pro-
jecte i els objectius que
em marco. Tenir aquesta
relació amb ells on es
prioritza la qualitat més
que la quantitat, poder
compartir amb ells
moments d'alegria com el
dia on ens van atorgar el
Premi, i sobretot, saber
que tinc el seu recolza-
ment, em dóna una força
imparable. 

Única dona
guanyadora dels
Premis Cambra

2014

“Tot i que el camí no és fàcil i que
contextos de crisi com els que estem
vivint ens poden produir desànim, les

empresàries i empresaris ebrencs tenim
un tarannà especial: sentim passió per

la nostra feina i passió pel nostre
territori; aquest és el nostre ADN que

ens fa ser persistents i tenaços”
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El cap de setmana es van celebrar els Specials Olympics a Barcelona
i Calella, on van participar 15 esportistes ebrencs representant el club
Esportiu l'Àngel-APASA. Els resultats, molt positius; millorant els pronòs-
tics i els d'altres edicions, assolint 3 medalles d'or, 3 d'argent i 6 de bron-
ze en la modalitat d'atletisme. En petanca, 1 medalla d'argent i 1 de bron-
ze, i en natació 1 medalla d'argent i 3 de bronze. Diumenge rebran un
reconeixement abans del partit de l’Amposta, contra el Viladecans. 

Special Olympics

El passat mes de març, quan la directiva que
presidia Ximo Rambla va decidir deixar el CD Tor-
tosa, José Luis Ruiz va ser el soci que va oferir-se
per treballar per l’entitat presentant una candidatu-
ra. Finalment, no va tirar avant quan també es va
conèixer la d’Arturo Llorca. José Luis, als 51 anys,
de forma sobtada, per un infart, ens va deixar di-
marts. La més sincera condolència a la familia
(més info a la plana 16, columna de Celma).

Ens ha deixat José Luis Ruiz

Pregunta: Nova etapa.
Resposta: En aquests mo-

ments tinc una mescla d’incer-
tesa i il.lusió però, per suposat,
aquesta última supera de molt
a la primera del contrari no ha-
gués acceptat l'oferta.
P: Com va anar el fitxatge

per un equip de Tailàndia? 
R: És cert que últimament

tenia la certesa que alguna
oferta se’m plantejaria perquè
havia tingut contactes amb al-
tres clubs i altres persones
però no s’acabava de definir ni
de tancar mai de forma seriosa
alguna d’aquestes. Sempre hi
havia alguna cosa que dificulta-
va la operació. En aquest cas,
vaig rebre una trucada en la
qual se m’informava que hi ha-
via un club de Tailàndia que es-
tava interessat amb els meus
serveis i que si acceptava ha-

via d’anar ràpid per poder veu-
re els últims entrenaments i
partits (a Tailàndia la lliga co-
mença al gener i acaba pri-
mers novembre). Si arribàvem
a un acord, signar un precon-
tracte (que ja hem signat) i al
desembre fitxar de forma ofi-
cial i ja ser presentat a les TV i
a la premsa del país amb el
contracte definitiu que em vin-
cularà al El Ratchaburi.
P: Jordi Font serà segon en-

trenador?
R: Amb Jordi, feia temps

que  trebàllavem junts però mai

a aquest nivell; darrerament hi
havíem parlat del tema i com
que jo crec que és un noi se-
riós i treballador vaig apostar
per ell; va ser la única condició
que vaig plantejar; anar amb un
ajudant de la meva confiança.
Per sort, van acceptar i crec
que tots dos formarem un bon
tàndem que espero duri força
temps.
P: Aspiracions.
R: Tenint en compte que el

club no és dels més forts de
Tailàndia i amb l’ascens espec-
tacular que ha fet els darrers

anys, passant de 3a. divisió a
el 4rt classificat de la Premier
League, el que voldríem és
consolidar-lo en aquestes posi-
cions per tal que fós un nou re-
ferent de joc i de resultats en el
seu país. Tot i així no amagaré
que de portes en dintre tant
Jordi i jo treballem per intentar
lluitar pel campionat de lliga. 
P: Què coneixes del futbol

tailandia?
R: He vist alguns partits i et

puc assegurar que és una de
les lligues fortes d’Àsia, possi-
blement per darrera de Japó i
Corea, i al nivell de la xinesa. El
joc és molt elèctric i ràpid. Es
fan molts gols però també és
fàcil que te’n facin; les transi-
cions en la recuperació de la pi-
lota poden ser mortals si no
estàs ben col·locat al terreny
de joc…Treballarem pel matí a
l’oficina del Club amb l’equip
tècnic i a la tarda al camp per
mirar de solucionar desajustos
i evitar encaixar tants gols.
P: Contracte fins el final de

temporada?
R: Si, de moment hem sig-

nat per un any però amb l’opció
que si les dos parts quedem
contents podem signar un any
més, millorant les condicions.

Àlex Gómez, al Ratchaburi de Tailàndia

Després de l’experiència
al Kitchee de Hong Kong, el
tècnic de la Cala, Àlex Gó-
mez, juntament amb Jordi
Font, comenca una nova
etapa, a Tailàndia, al Rat-
chaburi. Ell mateix ens ho
explica.

EL TÈCNIC DE LA CALA, JUNTAMENT AMB JORDI FONT

Ja existeix un preacord i al desembre serà del tot oficial

M.V.

Aviat farà 20 anys com a pro-
fessional en els mitjans de co-
municació ebrencs. Des de lla-
vors, i sobre tot amb els anys,
quan vaig començar a la televi-
sió i també amb el MINUT 91, he
hagut d’escoltar comentaris di-
versos sobre quin és el meu
equip. Al principi, es deia que jo
era del R. Bítem, equip amb el
qual vaig jugar unes tempora-
des. Amb el temps, a Tortosa,
un dia se’m va dir que era de
l’Amposta. A Amposta, que era
del Tortosa. ¡No, que era de la
Rapitenca....! un aficionat del Vi-
lalba, al camp de l’Aldea, fa
anys, em va dir que jo era del Pi-
nell perquè era amic de Pa-
chan...el llistat seria llarg. Tot
això és el que jo he pogut escol-
tar. El que no, ha de ser extens...
Bé, cal sempre valorar quan i
com es fa el comentari. I no des-
contextualitzar-lo. Llavors es pot
entendre que potser ofensiu, per

provocar i s’ha
d’intentar no
caure en la pro-
vocació. Penso
que amb el
temps, qui em coneix, ja veu la lí-
nia que he seguit. I que seguiré.
Però també s’ha d’entendre que
puc tenir amics directius o entre-
nadors i que no perquè faci un
cafè amb un d’ells, sóc del seu
equip.  Una situació similar pot
passar amb els àrbitres. Tenen
família i amics i segur que han
pogut jugar abans amb algun
equip. I no per això hem d’estar
sempre pensant en suspicàcies.
Hem de confiar amb la seua pro-
fessionalitat. Es que si no, no
acabariem mai. De totes for-
mes, seria bo que un àrbitre
(molts ho fan), abans de co-
mençar la lliga, comuniqui si té
vincles directes amb un equip o
amb un altre i així, d’entrada, evi-
tariem les especulacions.  

Periodistes, àrbitres, els amics i
la família

Rebrà diumenge (12h) el
Mollerussa. Martí i Sergi
Ventura han causat baixa,
per reajust pressupostari.

Rapitenca

Al camp del Melbourne

Gombau guanya a Villa
L’ADELAIDE S’IMPOSA 1-2

Divendres 31, l’equip que en-
trena l’ampostí Josep Gom-
baum l’Adelaide United, va
guanyar al camp del Melbourne
City, equip en el qual jugava Vi-
lla, davanter que ara ha marxat
als Estats Units, per competir a

la MLS (1-2). Avui, l’Adelaide ju-
ga contra el Sidney. El guanya-
dor serà el nou lider de la A-Le-
ague, ja que actualment tots
dos equips estan empatats a
10 punts, compartint tots dos
equips Co-liderat.

Diumenge a les 12. Segon contra tercer

Pobla-Ascó, el derbi
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar el Prat en
la jornada passada en un partit
que, com els altres en el te-
rreny de joc de gespa artificial,
es va complicar moltíssim
quan el Prat, a només cinc mi-
nuts del final, va igualar el gol
inicial de Virgili. Chiné, inspirat,
havia evitat abans l’empat dels
barcelonins. I és que a la re-
presa, el duel va estar obert
però l’Ascó no va decidir i va
acabar sofrint. Quan l’empat
semblava definitiu, va arribar
el gran gol de Taranilla. Desa-
just defensiu visitant, i Taranilla

que va inventar una volea des
de fora de l’àrea que va repre-
sentar el 2-1. Tres punts im-
portants i l’Ascó que torna al
tercer lloc. Diumenge visita la
Pobla (12 h), en el derbi. Se-
gon contra tercer. Cal desta-
car el bon estat de forma del

pichichi Virgili.

L’Ascó va guanyar el Prat
amb un gran gol de

Taranilla, a darrera hora
(2-1)

Diumenge passat

De fa dues jornades

El comitè desestima la impugnació
DEL TÀRREGA, PEL PARTIT A AMPOSTA

El Tàrrega va impugnar el par-
tit al camp de l’Amposta, de fa
dues jornades, al.legant una su-
posada alineació indeguda de
Moha, jugador que debutava
procedent del Traiguera. Se-
gons el conjunt lleidatà, hi havia
un defecte de forma en el tràns-
fer del canvi de comunitat. Però
el comitè ha decidit aquesta set-
mana que tot estava dins de la
legalitat i que no hi ha impugna-
ció. El partit acaba amb empat.
Una bona notícia com també va
ser-ho la victòria de l’Amposta,
després de sis jornades, al
camp de l’Almacelles (2-3). Un
partit embojit a la segona meitat
i en el que l’Amposta va haver
de remuntar en dues ocasions.
Becerra va establir l’empat a un
però l’Almacelles es va tornar a
avançar. Gustavo, magistral, va
empatar de falta. L’àrbitre assis-
tent va anul.lar un gol al conjunt
local. I la polèmica va venir al
darrer instant amb un penal que
va suposar el 2-3, transformat
per Gustavo. Victòria de gran

valor, en tots els sentits. L’Am-
posta rebrà diumenge el Vilade-
cans (17h). 
Rapitenca
L’equip de Delfin va perdre a

Sant-boi (2-0). No va estar a
l’alçada al primer temps i a la re-
presa, després del 2-0 (50’), va
reaccionar tenint ocasions i me-
reixent un gol que no va arribar.
Un penal no xiulat va significar la
segona targeta a Gasparin. Jo-
sué, amb el duel acabat, també
va fer-li una observació a l’àrbi-
tre i va veure la vermella. Dues
baixes per diumenge, a més de
Raül. La Rapitenca, per reajust
pressupostari, ha donat la baixa
a Martí i a Sergi Ventura. Felipe
segueix. Si hi ha cap alta més,
serà a canvi d’una nova baixa.   

El calero Àlex Gómez i l’ampostí Jordi Font, nous tècnics del Ratchaburi.
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Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, va inaugu-
rar ahir a Tortosa la Residència de Gent Gran L’Onada. Es trac-
ta d’un centre de nova creació promogut pel Grup L’Onada que
serà una plataforma de serveis. En concret, inclou una residèn-
cia assistida (128 places, 20 concertades), un centre de dia (40
places) i un servei d’atenció domiciliària. Fotos: Pierre Grubius

Neus Munté, consellera de Benestar Social i
Família, inaugura a Tortosa 

la Residència de Gent Gran L’Onada
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Els rumors d’una segona candi-
datura al CD la Cava es confir-
men. A més de la ja comentada
d’Agustí Rius, qui inclouria direc-
tius actuals, s’afegeix la que Més
Ebre va avançar de Robert Berto-
meu. Per tant, en poden haver
dues, quan avui s’esgota el termi-
ni. Caldrà esperar els propers
dies i veure si hi haurà eleccions
o per saber com queda la situa-
ció. D’altra banda, la Cava va ce-
dir un empat a la Canonja (2-2).
Els locals es van imposar a la pri-

mera part quan es van avançar
(1-0). A la represa, els de Camare-
ro, molt posats, van capgirar el
marcador, amb gols de Tayo i Fe-
rran. La Canonja va apretar al fi-
nal, fallant un penal. I quan passa-
va un minut del temps afegit
previst, Dani va fer el 2-2. La Ca-
va rebrà l’Ampolla. 

Dues candidatures
CD LA CAVA. EN SURT UNA ALTRA

El col.legiat va crispar l’am-
bient a l’Ampolla diumenge. El cri-
reti massa meticulós amb els lo-
cals va acabar condemnant a
l’Ampolla contra el líder. I això que
una rematada de Michael que
Sergio Ruiz va acabar tocant fou
l’1-0 (4’). Empatava amb un gran
gol el Vilaseca però l’Ampolla es-
tava fent el millor partit fins ara.
L’àrbitre es va excedir expulsant
al porter Aitor i al visitant Domin-
guez, a la primera meitat. El par-
tit es trencava quan Marc Perelló

va veure la segona groga (49’).
Tot i jugar amb 9, l’Ampolla va te-
nir opcions. Però una acció simi-
lar a la de Perelló, feta per un ri-
val, no va comportar targeta.
Protestes i Chema també va veu-
re la vermella. Amb Xavi sota els
pals (70’), el líder va sentenciar. El
problema, les baixes. I sense por-
ters. S’ha recuperat a Costes per
a jugar aquests partits.   

Escàndol a l’Ampolla
ELS LOCALS ACABEN AMB VUIT (1-3)

El Tortosa va guanyar el Valls,
un rival complicat, com així va
demostrar-ho, en un altre partit
obert i interessant i amb un gran
nombre d’aficionats a la grade-
ria. Moha, de penal, va obrir el
marcador. Empatava poc des-
prés el Valls però Joel posava
per davant a un Tortosa que va
fer un gran primer temps i que va
tenir altres ocasions com per
arribar al descans amb un resul-
tat molt més ampli. El partit es va

igualar a la represa, amb més
anada i tornada. I va estar incert.
El Valls va tenir una ocasió clara i
el Tortosa també. Al final, 2-1 i
victòria treballada d’un Tortrosa
que tenia les baixes de Pau, Al-
bert Arnau, Marc i Gerard. Nando
Crespo deia que “em quedo amb
l’actitud i la bona feina de l’equip.
Hem de seguir partit a partit sen-
se mirar més endavant, intentant
recuperar gent”. Pau i Albert tor-
nen diumenge. Moha serà baixa.  

Cinquena victòria seguida
CD TORTOSA, CONTRA EL VALLS (2-1)

El Deltebre afrontava un partit de sis punts. I no podia fallar després
de perdre al camp del Tancat, en un altre duel de la seua lliga. L’equip
de Narcís va obrir el marcador amb un gol de Manu i va encarrilar la
victòria amb el 2-0, obra de Robert poc abans del descans. A la repre-
sa, el duel es va travar. El SP i SP, amb qui debutava el tècnic José Ma-
ri Nuñez, no va poder entrar en situació i és que el Deltebre va mos-
trar l’ofici necessari per mantenir la porteria a zero i, a més, Enric va
fer la resta, aturant un penal.  Els verdiblancs sumen tres punts vitals
en la seua lluita per tenir opcions de permanència. L’equip de Narcís vi-
sita demà la Santa Creu en el derbi (15.45 h).

El Deltebre supera el SP i SP i 
suma tres punts d’or

CONTRA UN RIVAL DIRECTE (2-0)

El R. Bítem va aconseguir una victòria històrica, com la de la tempora-
da 92/93 contra el Torreforta (8-0). En aquesta ocasió fou contra el
Camp Clar. I això que els tarragonins van tenir una opció de poder en-
trar en el partit amb l’1-0, però Manel Vizcarro va evitar-ho aturant el
penal. Mario havia fet l’1-0. El godallenc Àngel Sanchez va protagonit-
zar una tarde per no oblidar, marcant un pòquer de gols. El partit no
va tenir més història. La nota positiva fou el retorn de Joel Crespo. A
més, va fer un gol. Guillem Navarro i Aaron van completar la golejada.
Un resultat que, en tots els sentits, impulsa al R. Bítem a les primeres
places. Robert Costa ha demanat la baixa i pot deixar el club. 

El Remolins-Bítem explota i 
de quina manera

8-0, CONTRA EL C. CLAR. VA TORNAR CRESPO

El Catalònia va perdre al camp del Tancat i segueix sense guanyar fo-
ra (2-1). Dissabte va deixar escapar una bona ocasió. Però el Tancat
va decidir al final. Una acció desafortumnada de Fran va suposar l’1-
0. Sergi Escoda empatava abans del descans. A la represa, “vam
anar a buscar la victòria i vam fer canvis per a intentar aconseguir-la.
Potser això també va propiciar que es desequilibrés l’equip i el partit
va estar trencat”, deia el tècnic Enric. El Cata va tenir ocasions per a
marcar però també el Tancat que va fallar un penal i que va senten-
ciar al 88’. Cosido ja té l’alta per a un Cata que juga dos partits se-
guits a casa. Martí podria interessar, però té més propostes.

El Catalònia segueix 
de pega en els desplaçaments

VA PERDRE AL CAMP DEL TANCAT (2-1)

Aliau, el primer en peu per l’esquerra.

La UD Jesús i Maria està de dol. Di-
marts ens deixava als 85 anys Joan
Aliau ‘Lo Magre’ que fou porter del club
i persona molt estimada, carismàtica,
gran soci i aficionat. Pare d’un jugador
també important en la història de l’enti-
tat com és el cas de Juanjo, que va ju-
gar amb l’Espanyol, la Cava, Amposta
i la Sénia, a més del seu J. i Maria. La
més sentida condolència a la família
roigiblanca (més info a la plana 2).
Victòria contra el Gandesa
D’altra banda, diumenge, el Jesús i Ma-
ria es va enfrontar al Gandesa (2-1).
Fou el primer partit del tàndem que

provisionalment ha agafat l’equip i que
està format per José Mari Aliau i David
Torres. Primera meitat del tot anivella-
da amb opcions puntuals per als dos
equips, però molta lluita al centre del
camp. La represa fou més interessant.
Ivan va avançar aviat al Jesús i Maria i
el Gandesa va passar per una fase de
desconcert. El propi Ivan establia el 2-
0 i el J. i Maria va tenir opcions per a
sentenciar. Però com en altres jorna-
des, no va fer-ho i el partit es va equili-
brar arran de la gran canonada de Bar-
celó. Amb el 2-1, el Jesús i Maria va
acabar patint i és que el Gandesa va

crèixer i va tenir oportunitats en dues
accions a pilota aturada. Al final, 2-1 i
nova victòria que, tot i ser de forma
ajustada, referma l’equip a casa. Ara li
manca fora. El Gandesa acumula tres
derrotes seguides i necessita retrobar-
se, principalment de cara a porteria. 
Rodri, preparador de porters, mal-

grat que es volia que continués, ha de-
cidit deixat el club, un cop destituït Ro-
jas. Tota l’estructura de preparació de
porters del futbol base s’incorpora a
Chema Escola de Porters, una escola
que “està tenint molt bona accepta-
ció”, ens deia Chema. 

Ens ha deixat lo Magre
85 anys. Fou porter de la UD Jesús i Maria i una persona emblemàtica al club

DIMARTS PASSAT. CONDOL A L’AUBE

Era un somni. I diumenge ja
fou una realitat. Camarles dis-
posa de gespa artificial. Una
millora necessària per tot el
que engloba el club actual-
ment, amb gran nombre d’e-
quips. Es va descobrir la placa
commemorativa i, en un am-
bient festiu, es va disputar el
partit inaugural, entre el Ca-
marles i l’Alcanar (0-2). Una
jornada emotiva i un pas enda-
vant per a l’esport camarlenc,

com així es va transmetre en
els parlaments.
Els locals van sortir forts i

van tenir la primera ocasió.
Van pressionar al centre del
camp i no es van descompo-
sar. Això va comportar que
l’Alcanar no pugués contraata-
car, tot i que quan va poder
fer-ho, va crear perill a la por-
teria de Quim, el més destacat
dels locals. El visitant Ion, per
una topada, va haver de mar-

xar en ambulànica i va estar in-
gressat. Ja es recupera.
Adrià va entrar el seu lloc i

va donar, com és habitual,
molta profunditat a l’Alcanar.
El partit, però, va arribar al
descans amb igualtat. A la re-
presa, aviat, va tendir a fractu-
rar-se. El Camarles, amb els
minuts, no va mantenir el ma-
teix ordre, va perdre cohesió i
l’Alcanar, que va avançar lí-
nies, va imposar-se. Els cana-
reus, amb espais, són letals i
Romero va fer el 0-1, gaudint
Adrià d’altres opcions. Brigi,
amb un tret enverinat que va
anar al travesser, va poder

empatar per al Camarles. No
va ser així i l’Alcanar va jugar
còmode i va snetenciar amb
un altre gol de Romero, que va
trencar el fora de joc (posició
dubtosa) i va definir amb quali-
tat i elegància. 0-2 i l’Alcanar
que progressa mentre que el
Camarles es queda en zona
delicada, sense poder sortir-
ne, de moment. Leo i Paul van
debutar amb el Camarles.
Ximo Talarn va debutar com

a tècnic de l’Alcanar. Va agrair
les facilitats que li ha posat el
Tortosa per a poder deixar el
juvenil i acceptar aquest nou
repte amb el club canareu.

Un somni fet realitat

S’ESTRENA LA GESPA ARTFICIAL DEL CAMP DE CAMARLES

Diumenge es va inaugurar la gespa artificial del camp de Camarles.

La Cava cedeix en temps
afegit, a la Canonja (2-2)

Al 94

Chema (2) i Aitor (4),
sancionats. Costes ha fitxat
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-Robert Costa ha 
demanat la baixa al

R.Bítem. Podria fitxar
per al Corbera que

també s’ha pogut inte-
ressar per un altre juga-
dor, d’un altre club de

Segona Catalana.

-L’italià Roberto,
exCatalònia, va fitxar
amb el Sant Jaume 

No va ser el president del Tortosa però per a mi com si ho hagués estat. José
Luis Ruiz fou la primera persona que en una situació critica va donar el pas
endavant per a ser-ho si era necessari. I sense cap garantia econòmica es va
oferir. No el  coneixia cara a cara però ens vam fer amics. El primer contac-
te amb mi fou per whatsapp: "Vull parlar amb vostè, vull presentar-me a pre-
sident del Tortosa". 51 anys, tortosí de cap a peus. Ens va deixar dimarts de
forma sobtada, un infart. Tenia cura dels tres avis, mai discutia per a ell tot
estava bé, era una tros de pa però i també patidor. Molt amic dels seus
amics. Al final no es va presentar a president. Em va dir: "que sàpiga que no
acabés havent-hi cap candidat, jo em presentaria altre cop". Jo li comentava que si el seu fill
havia fitxat per La Cava que aniria a veure el seu fill". Ell responia que “i també al Tortosa, sense
dubte".  Per a mi Jose Luis era una amic, llargues converses i ni una paraula dolenta per al seu
club. Li vaig dir a Arturo Llorca que moralment havia d’incorporar-lo a la junta. José Luis no va
voler entrar. Per a ell, al CD Tortosa, no només era important el primer equip, sobre tot també
ho era el futbol base. Tres de la tarda de dimarts. Em truca SúperMichel: "Et vaig a donar una
mala notícia". Minuts després escric aquestes línies. El Tortosa com a club senyor no només
ha de fer el minut de silenci, que també, ha de fer alguna cosa que recordi per vida a aquest
bon home. Encara que visc a Madrid, la proximitat de persones que coneixien a José Luis reflec-
teix com era. A més de la de Michel, vaig rebre diverses trucades, em criden diverses perso-
nes per si sabia la notícia entre elles la del president del Tortosa, Arturo Llorca que estava molt
afectat. Una abraçada a la seva dona Aurelia, els seus fills Selu i Juande. Així mateix, també la
més sincera condolència a la UD Jesús i Maria. Ens ha deixat als 85 anys Aliau ‘Lo Magre’, tot
un emblema. Com destacava David Torres, “sempre recordaré els teus consells i també sem-
pre seràs recordat per aquest club que tant estimaves”.
AMPOSTA DESPERTA, LA RAPITENCA TÉ NOVETATS A LA PLANTILLA. Ja poden estar
tranquils alguns directius de l'Amposta i la seua afició. Fa dues setmanes gran segona part con-
tra el Tàrrega, i aquesta, remuntada a Almacelles on perdia 1-0 i 2-1 i en la segona partit,
Gustavo, que no semblava un jugador, era el Déu i salvador de l'Amposta. En altres partits, la
sort no va fer costat, en aquesta, Aquest equip ha canviat d'actitud. ¿Què els dóna el mister
Teixidó? Llagostins als descansos?. Rapitenca estava previst en el guió que podia perdre al
camp del Santboià, conjunt que es jugava molt. Portava cinc jornades sense guanyar. Va aca-
bar l'equip de Delfin amb nou jugadors i de les cinc jornades del nou entrenador, aquesta va
ser la millor segona part. Aquesta setmana el club confirma dues baixes: Martí Panisello i Sergi
Ventura. I potser la de Felipe. S'incorpora Didac del Vinaròs. Va sortir del descens l’Amposta i
a la Rapitenca, tot i la derrota, es respiren nous aires. Els nostres dos respresentates, de
moment, pau i bons aliments, tot el contrari que el Torreforta que la setmana passada no va
entrenar per no estar al dia al cobrament. Això si, van empatar a 3-3 a Igualada. Rapitenca rep
a Mollerussa que no sap el que és guanyar en camp contrari. Amposta, al Viladecans. Només
dues derrotes a camp contrari i per la mínima 1-0. Guanyaran els dos equips ebrencs. 
2A CATALANA. AQUESTA LLIGA ESTÀ MES CLARA QUE L'AIGUA. Com vaig dir fa quatre
setmanes, Vilaseca, Tortosa i Jesús i Maria es disputaran l'ascens. Penso que, un cop més,
encertaré cent per cent en aquesta categoria. És la meva especialitat. Aquest és el secret de
perquè no fallo gairebé mai en els pronòstics. En els dotze primers classificats, vuit conjunts
ebrencs, aquesta categoria és dominada per nosaltres. Canonja i Valls van punxar. Vila-seca
confirma el seu lideratge tot i que va guanyar a Ampolla gràcies a l'àrbitre. L'equip de Cotaina
va acabar amb 8 jugadors i de porter un jugador ja que els dos van ser expulsats: "onze con-
tra onze, el Vilaseca no ens guanyen", diu el mister. Tortosa, el seu president Arturo té un orgas-
me cada partit. A falta d'un davanter nat juga amb tres puntes: Javier Asin, Moha i Joel i li fun-
ciona. Cinc partits guanyats a casa i només un perdut i per la mínima, a Jesus. I el més impor-
tant: s’està recuperant el sentiment roigiblanc entre l’afició. Acudeix en bon nombre a l’estadi i
està gaudint del joc. Va guanyar l’Alcanar de Ximo Talarn per tenir un Romerito que val el seu
pes en or. I una segona part de l'Camarles pèssima, l'estrena del camp no va acompanyar amb
un bon resultat. Jesus Catalònia no funciona en camp contrari; li falta pegada i perd en camps
assequibles com SP i SP o aquesta jornada el del Tancat (minut 88). Jesús i Maria, una vega-
da més va vèncer a casa patint però va guanyar. Va plantar cara el Gandesa que no té fortuna
cara el gol. 8 jugadors han marcat però ni Dilla ni Pol estan del tot fins. La bona notícia ha de
ser que Roger ja juga de titular després de lesió. A poc a poc, el Deltebre surt del descens, en
els últims cinc partits només dues derrotes. Quan un equip està en crisi i guanya un partit, es
creix això li passa al Remolins-Bítem. Va guanyar a Gandesa i aquesta setmana els seus juga-
dors van explotar, 8 gols al Camp Clar. ¿Qui diu que l'equip de Sergi Navarro està malament?
Està de meravella fins i tot va marcar Joel després de les seva lesió i ull que nou jugadors d'a-
quest equip ja han marcat. Camarles es van fitxar a dos nous jugadors però Super Bartolo no
li surten els comptes, els seus jugadors els costa aclimatar-se en aquesta categoria on no hi
ha rival fàcil fa unes setmanes el Tancat semblava condemnat i en quatre ultimes jornades tres
victòries. La Cava guanyava 1-2 a Canonja, però al final un empat i primer punt dels de
Camarero a camp contrari i porta tres partits consecutius marcant dos gols fora de casa. Jaime
ja juga de titular i Ferran i Tayo estan que se’n surten. 
TERCERA CATALANA. TRES EQUIPS ADORMITS: PERELLÓ, ULLDECONA I ROQUE-
TENC. I TRES EFERVESCENTS: BATEA, MÓRA NOVA I SANTA BÀRBARA. El Perelló va
perdre el seu primer partit a casa i només una victòria en les últimes quatre jornades. Vaig dir
que considerava que el tàndem Mohe-Magí no funciona. Roquetenc està desconegut. Només 3
punts en les darreres cinc jornades. Ulldecona no sap el que és guanyar a casa. Solament una
victòria en els cinc partits disputats com a local i contra el Sant Jaume. Té una davantera bes-
tial, Ivan, Yassine, Roberto, Santi, Tortajada i Dani Fluixà però fallen mes que marquen. Sempre
diré i confirmo que aquest equip amb Jordi Sansano estaria líder o molt a prop. Batea no per-
dona, últims minuts i nova victòria. A casa no perdona. Equip consolidat i que disposa de dos
killers. Va vèncer al 80 contra el Pinell, contra l’Ulldecona va remuntar un 0-2 al 88, va guanyar
el Perelló 3-2 al 88...l’equip de Joan Vallès és líder i es mereix tota la meva admiració per la
passada temporada que va ser la revelació i aquesta que és la confirmació. La lliga passada a
la jornada 9 tenia 18 punts. En aquesta, 22. L’any anterior havia perdut tres partits, en aquest,
un. Serà campió si aguanta la pressió. No crec que pugi però donarà guerra. Móra la Nova, no
és flor d'un dia, en aquesta jornada va demostrar el seu poder, bona defensa i van marcar dos
jugadors que mai ho havien fet. I compte amb la dada: 10 jugadors ja han fet diana. És per
remarcar aquest equip a Lizaso. No va seguir a Flix per no aconseguir l'ascens i aquí, si segueix

Fins sempre, president del CD Tortosa

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

aquesta marxa, podrar lluitar-hi per ell mentre l'Olimpic està patint a la 4a Catalana. Santa
Bàrbara, les estrelles ja s'han posat el ‘mono’ de feina. 7 gols de Nico en aquesta jornada.
Impressionant. En arribar a casa, la seva dona li va donar 7 petons merescuts. Un per gol. Últi-
mes 4 jornades, quatre victòries i ha guanyat al Perelló i Batea. Atenció amb aquest Santa
Bàrbara que vol ascendir. Godall no bada. És quart. Va guanyar a l’Ametlla que va jugar   bé però
la seva davantera no està fina, falla gols cantats.  Aldeana, sense fer soroll ja és sisè i dels 16
gols realitzats 9 han estat de jugadors diferents. Això vol dir que és un equip equilibrat, veuran
quina segona volta farà. M'agrada el Flix, que ja porta quatre jornades sense perdre. L’Horta està
sent irregular, però diumenge va millorar a la segona part, amb una altra imatge i amb l’actitud
que vol el seu tècnic que tinguin els jugadors. La Sénia va despertar amb la incorporació de Fèlix
i Ramon Ibáñez i els dos van marcar. Alcanar tenia raó Bartolí, el míster sortint. Des que va mar-
xar, aquest equip ni ha puntuat. Destacar la voluntat i treball del Campredó. Juga molt bé i porta
tres jornades sense perdre.  
QUARTA CATALANA. AQUESTA TEMPORADA HI HAURAN TIRS. Quina gran temporada es
veurà, al capdavant sis equips lluitant per l'ascens. Vilalba impecable. Olímpic sinó s'espavila se
li escaparà l'ascens. Com vaig dir Ascó és un candidat i els filials Jesús Catalònia, líder, i Jesús
i Maria no perden pistonada. El Roquetenc també estarà allí. Però dissabte fou frenat per un
Tivenys en el que la chistera de Gaspar ja funciona. Ha guanyat el Catalònia i a Roquetes. I en
dues jornades, visita el Vilalba. Partit especial per al mister Gaspar. Tot plegat, feia moltes cam-
panyes que no es veia una 4a Catalana amb tanta emoció.
CANVI D’ESCENA. La Cava la temporada passada als entrenaments hi havien 7/8 jugadors, la
preparació física era a mig gas. "Ni això", em diu un membre d'aquest club. Amb l'arribada de
Guillermo ha canviat el primer equip de dalt a baix. Als entrenaments van 17/18 jugadors, sense
pausa. Aquest any, la Cava, de moment, a casa, està intractable. Guillermo Camarero renovarà
per la propera temporada. Ho asseguro 
ICOMPETICION, PREPARANT UNA BOMBA. Portem 4 setmanes en hora punta de partits del
diumenge des de les 18,30 a les 21 h col·lapsats, la xarxa no dóna per a més per veure tots
els tornejos d'Espanya. Potser aquesta setmana se solucioni, jo no m'ho crec però l’informàtic
ha donat una llum d'esperança. Els demano disculpes ja que és molt dur estar en línia actualit-
zant resultats i que vostès els vegin a mitges però almenys avui no només els dono una notícia
esperançadora, d'aquí a dues setmanes els donaré una bomba d’ICOMPETICION que els agra-
darà moltíssim.

TERCERA CATALANA

L’Horta va millorar respecte els
dos darrers partits. El Flix, un bon
equip (10 punts de 12) va contro-
lar el joc al primer temps. A la
represa, l’Horta va tenir més pro-
funditat i Marc Baiges va fer l’1-0.
El Flix, en posició dubtosa segons
els locals, va empatar. L’Horta va
tenir més ocasions, però no va
transformar-les i no va poder des-
fer l’empat. 

Partit amb poca història. El Santa
que consolida la seua progressió i
és tercer, amb quatre victòries
seguides. Aviat es va posar amb el
3-0 el Santa però el S. Jaume va rac-
cionar abans del descans amb el 3-
2. A la represa, als primers cinc
minuts, dos gols  van obrir una
escletxa que ja fou definitiva amb el
5-2. Al final, 9-2. Resultat que parla
per si sol. Nico va fer història amb 7
gols. De la Torre i Millan van fer els
altres. I Gilabert va fallar un penal. 

S. BÀRBARA-S. JAUME 9-2

El Godall ha saldat els quatre des-
plaçaments seguits amb 6 punts de
12. Bon bagatge. Aleix, el més des-
tacat, va avançar aviat al Godall. Ell
també feia el 0-2 a la mitja hora de
joc. A la represa, l’Ametlla, que paga
cares les errades,  va millorar però
no va tenir encert en els darrers
metres. I el Godall va sentenciar amb
el 0--3, obra de Florin. Tercera derro-
ta seguida a casa dels caleros. 

L’Aldeana va sumar una nova
victòria i continua progressant. 9
punts de 12. Montesó va obrir el
marcador però els aldeans van
haver de patir per la incertesa del
marcador i perquè el Ginestar
havia millorat respecte l’anterior
jornada. Tot això fins que Adrià va
sentenciar (69’). Tres punts i més
prop de la part alta.

Partit igualat i obert, amb deci-
sions arbitrals discutides. Els dos
dos porters van ser els desta-
cats. El Pinell reclama un gol ‘mal
anulat’ a Yelti i altres decisions de
l’àrbitre que no van agradar. El
partit fou trepidant a la segona
meitat, amb gran ambient. El
Batea va fallar un penal i també
se li va anular un gol. Agustí, de
falta, va fer l’1-0 (80’). Més líders.

BATEA-PINELL 1-0

Segona derrota seguida del
Perelló. I victòria del Móra la
Nova que creix i és segon.
Jordan aviat va fer el 0-1. El
Perelló, sobre tot a la represa,
va imposar-se, amb una allau
d’ocasions que va evitar Ferran,
porter moranovenc. No va arri-
bar l’empat i si el 0-2, obra
d’Ahmed (90’) quan els locals
jugaven amb nou.

PERELLÓ-M. NOVA 0-2

Segona victòria seguida del Corbera
que reacciona. Va vèncer al camp d’un
Alcanar B en un partit que va tenir
molta tensió. Amb incidències a la
represa, amb el 2-3. Els canareus no
van quedar d’acord amb diverses deci-
sions de l’àrbitre i van manifestar estar
indignats perquè “ens hem assabentat
que té vincles familiars amb un jugador
del Corbera”. Al final, 2-4.

El Campredó va tornar a oferir
simptomes de que va a més.
L’Ulldecona, tot i fer un bon partit,
va deixar escapar la victòria en
una represa amb ritme frenètic.
Aleix i Santi van posar el 2-0 (69’).
Paquito va fer el 2-1 (80’) però
acte seguit Santi semblava decidir
amb el 3-1. Però al 87 (Edgar) i al
89 (Paquito) empataven. 

Cristian, en possible fora de joc
(segons els locals) va fer el 0-1. Fèlix,
que ha tornat, empatava. I Ramon, de
falta, feia el 2-1. El Roquetenc, encara
amb baixes, s’hi va abocar però, tot i
les opcions, no va poder empatar. Són
tres derrotes seguides i dubtes per la
situació. 

Més líder Ferran protagonista 7 gols de Nico

L’AMETLLA-GODALL 0-3

El Godall no perdona

ALDEANA-GINESTAR 2-0

Estabilitat aldeana
HORTA-FLIX 1-1

Els locals milloren

ALCANAR B-CORBERA 2-4

Malestar canareu

ULLDECONA-CAMPREDÓ 3-3

Remuntada èpica LA SÉNIA-ROQUETENC 2-1

La Sénia s’enlaira

JORNADA ALTRE COP MOGUDA

Indignació a Alcanar
Al Perelló, tot i admetre que van tenir ocasions per a remuntar i que una de les
dues expulsions locals va ser correcta, no van quedar d’acord amb ‘el criteri de
l’àrbitre amb les targetes’. Partit també amb moments de nervis. Com a Alcanar,
on estaven indignats: ‘no potser que un àrbitre tingui vincles familiars amb un ju-
gador, en aquest cas del Corbera. S’hauria d’evitar. Si ho sabem abans del par-
tit, plantegem no jugar”. I al Pinell també hi havia malestar: ‘els jugadors que ju-
gant a casa no paren de protestar, troben premi. No és una bona referència’.
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Quim (Camarles)

Carlos Herrero (J. i Maria)
Barceló (Gandesa)       Isaac (Catalònia)

Gustavo (Amposta)            

Pedra (Deltebre)         Moha (Tortosa) 

Xixo (la Cava)              David Silva (Rapitenca) 

Àngel (RBítem)        Romero (Alcanar)

Nico (S. Bàrbara)     Aleix Royo (Godall)

Paco (Campredó)
Manel Ll. (Aldeana)                Toni Calafat (Corbera)

Yuri (Flix)

Salva (Horta)
Didac (la Sénia)        Kiko (Batea) 

Ferran (Móra Nova)

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

EQUIP %
D.

Nº
Flix
Jesús i Maria
Godall
Pinell
Batea
La Cava
Catalònia
Móra Nova
Alcanar B
Ulldecona
Amposta
R-Bíte,
Roquetenc
Santa Bàrbara
Rapitenca
Tortosa
La Sénia
Alcanar
Ametlla
Campredó
Deltebre
Ginestar
Aldeana
l’Ampolla
Gandesa
San Jaume
Corbera
Perelló
Camarles
Horta

15
23
24
24
25
25
26
26
27
27
29
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
38
40
46

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

ESPORTIUS
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: JE Flix

Per ser, fins ara, l’equip més esportiu amb només quinze targetes, no arriba a dos per partit
i està molt lluny de la mitjana: 30. No sé que els hi diu, Rius, el seu mister als seus jugadors
però haurien d’aprendre molt d'aquest entrenador molts equips ebrencs. Cal valorar, a més, la
ratxa d’un Flix que va tenir molts problemes a l’estiu per a poder aclarir el seu futur. Va poder
aclarir-lo i de quina forma. 

Top secret
UN JUGADOR IMPORTANT DE LA RAPI-
TENCA O DE L’AMPOSTA PODRIA MAR-
XAR A REIS. No dic de quin equip és. L’únic
que sé és que ha donat la paraula a un altre
d'una categoria inferior. A mi em costa creu-
re-ho. Però asseguro que si no va, els diré el
nom. No dono ni una pista de si és la
Rapitenca o l’Amposta, però és d'un d'a-
quests dos.
QUAN ELS ENTRENADORS PLOREN. Fa
dues jornades, partit Ginestar-Ulldecona, els
jugadors d'Angel Guiu no van estar mala-
ment, van estar fatal. El seu entrenador se'n
va anar a casa enfadat. Ell és partidari de
penjar missatges amb dibuixos al seu vesti-
dor, per als seus jugadors. 
En alguna ocasió ha deixat el dibuix i el mis-
satge al vestidor fora de casa i això no ha
agradat a l’equip local. Aquella setmana, el
vestidor del Ginestar va tenir un nou eslògan:
"no existeix el fracàs excepte quan deixem
d’esforçar-nos". Jugadors que no van estar a
l’alçada contra l’Ulldecona, van seure a la
banqueta a l’Aldea, diumenge passat.

NICO (S. BÀRBARA)

Va marcar set gols i es dispara cap el pichi-
chi. Està motivat perquè diu que és el darrer
any que juga. I ho demostra sobre el camp.

Sense dubte, és el protagonista.

El protagonista

JUGADORNº
Gerard Benito
Marc Garriga
Juanjo Magriña
David Magriña

34
32
23
11

1
2
3
4

S. JAUME
Nº P. JUGADORNº

Josep Curto
Hristo
Salva Gisbert
Ivan Garcia

7
6
5
3

5
6
7
8

Nº P. JUGADORNº
Yassine
Damia Bordes
Santi  Sancho
Tortajada

20
16
16
14

1
2
3
4

ULLDECONA
Nº P. JUGADORNº

Ivan Abat
Joaquin Martí
Saul Lopez
Davide 

13
10
10
9

5
6
7
8

Nº P.

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

25
21
19
17
16
11
9
6

1
2
3
4
5
6
7
8

AMPOSTA
Nº JUGADORNº

Alexis Jiménez
Agus Ojeda
Toño Gimenez
Ivan Gasparin
David Silva
Alex Borrull
Josué Andreu
Raul Istoc

17
16
15
13
11
10
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8

RAPITENCA
Nº P. JUGADORNº

Josep Trinquet
Jan Esteller
Adrià Valsels
Ion Oslabanu
Ivan Diaz
José Romero
Xavi Molas
Chimeno

1
2
3
4
5
6
7
8

ALCANAR
NºP.

21
17
16
14
14
12
11
10

P JUGADORNº
Maikel Fernandez
Paco Casas
Roldan
Sergio Ruiz
Manel Sol
Aitor Arasa
Albert Sanchez
Enric Safont

1
2
3
4
5
6
7
8

AMPOLLA
Nº

JUGADORNº
Cristian Bertomeu
Abraham Navarro
Francesc Melich
Gerard Fresquet
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Juanjo Centelles
Brigi Garcia

21
19
17
15
14
13
8
5

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMARLES
Nº JUGADORNº

Jaume Pedra
Marc Mars
Marc Casanova
Miquel Mola
Enric Ferré
Manu Sosa
Jordi Porres
Javier Chacon

27
16
15
15
15
13
12
7

1
2
3
4
5
6
7
8

DELTEBRE
Nº P. JUGADORNº

Jaume Gumiel
Pere Martinez
David Rojas
Federic Giné
Jaume Guiu
Fran Dilla
Francesc Barceló
Pol Bladé

1
2
3
4
5
6
7
8

GANDESA
NºP.

25
15
12
11
11
11
11
9

P JUGADORNº
Toni Ondozabal
Dani Inesta
Fran Reolid
Sergi Escoda
Cristian Arasa
Pau Diez
Ivan Cornejo
Eugeni Del Cerro

25
20
20
15
11
6
6
5

19
16
16
14
12
8
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8

J. CATALÒNIA
Nº P.

JUGADORNº
Raul Teixidó
Mauri 
Sebas Albacar
Ivan González
Jesús Ferreres
Albert Torres
Sergi Curto
Carlos Herrero

27
25
19
19
12
8
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8

J. I MARIA
Nº JUGADORNº

Ferran Roig
Narcís Franch
Xixo
Raimon Fosch
Temitayo
Mario
Joan Queralt
Jordi Lleveria

24
24
21
11
11
10
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8

LA CAVA
Nº P. JUGADORNº

Aaron Navarro
Sergi Bel
José Ramon
Jota
Angel Sánchez
Josep Llaó
Manel Vizcarro
Òscar Benet

1
2
3
4
5
6
7
8

R. BÍTEM
NºP.

24
21
19
17
13
10
8
6

P JUGADORNº
Moha
Joel Forné
Alfonso Povill
Cristian Ventura
Manolo Puig
Josep Vilanova
David Vilanova
Albert Forcadell

26
17
13
13
13
12
10
5

1
2
3
4
5
6
7
8

TORTOSA
Nº P.

JUGADORNº
Gerard Curto
Moha Goucghmti
Jordi Fibla
Pau Gonzalez
Andreu Queralt
Sergi Solà
Ricard Reverté
Joan Forcadell

27
16
14
13
12
10
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8

ALCANAR B
Nº JUGADORNº

Manel Llambrich
Joel Rios
Fran Corella
David Moya
Òscar Insa
Sergi Auré
Salva Gomez
Ignasi 

25
19
17
16
9
9
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

Avram
Pepe
Dani Jerez
Sam Figueras
David Arteso
David Lopez
Sergi Garcia
Ivan Romeu

1
2
3
4
5
6
7
8

AMETLLA
NºP.

20
17
15
11
9
8
8
7

P JUGADORNº
Agustí Fornos
Kiko
Eloi Almestoy
Jordi Vilanova
Cristian Vallés
Abel Maijo
Aleix Muñoz
Adria Sunyer

23
20
19
17
11
10
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8

BATEA
Nº P.

P.

JUGADORNº
Vasconcellos
Joel Rodriguez
Jaume Cortiella
Edu Roig
Edgar Montserrat
Oscar Camarero
Jordi Benaiges
Pau

18
16
14
13
10
9
8
8

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMPREDÓ
Nº JUGADORNº

Oscar Gilabert
Oscar Colat
Bernat 
Enrique Cornejo
Toni Calafat
Ahmed Abou
Lachem
Oriel Saladie

20
18
14
13
13
12
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Jaume Esteve
Andreu Peral
Llorenç Peral
Yuri
Raul Carrasco
Joan Mani
Andreu Carranza
Joel Calvillo

1
2
3
4
5
6
7
8

FLIX
NºP.

23
15
14
14
13
11
8
7

P JUGADORNº
Aleix Figueres
Sergi Anguera
Arnau Alcovero
Jordi Chico
Arnau Galbany
Enric Sentis
Albert Batiste
Rafel Rodriguez

22
21
19
19
12
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8

GINESTAR
Nº P.

JUGADORNº
Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Oriol Matamoros
Alex Ramos
Marius
Ruben Ibeas
Aleix Royo
Ferran 

26
25
19
18
11
9
8
4

1
2
3
4
5
6
7
8

GODALL
Nº JUGADORNº

Marc Baiges
Sergi Rodriguez
Alex Martinez
José Vicens 
Davis Bes
Joan Esmel
Oscar Celma
Carlos Montesó

23
19
16
14
11
10
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8

HORTA
Nº P. JUGADORNº

Manu Fernandez
Aitor  Fuster
Didac  Prades
Quim Bonet
Fèlix Gómez
Amado Clotet
Xavi Pomada
Andreu

1
2
3
4
5
6
7
8

LA SÉNIA
NºP.

21
19
17
15
15
12
9
6

P JUGADORNº
Jacob Papaseit
Narcís Miró
Edu Llop
Jordan Alvarez
Ferran Argilaga
Ruben Barceló
Albert Jiménez
Ionel Balea

18
17
15
13
10
9
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8

MÓRA NOVA
Nº P.

JUGADORNº
Vicent Brull
Àlex Clua
Magí Andreu
Marc Andreu
Mohedano
David Pena
Arnau Pallarès
Marc Martí

30
28
19
18
16
9
6
3

1
2
3
4
5
6
7
8

PERELLÓ
Nº JUGADORNº

Jelti
Jordi Arasa
Marc Panisello
Ibrahima Thierno
Àlex Escarihuela
Cristian Alvarez
Anton Ferchuk
Oriol Mayor

21
12
11
10
9
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8

PINELL
Nº P. JUGADORNº

Cristian Diaz
Llorenç Castell
Jordi Valls
Aleix Chavarria
Jesús Barberà
Ivan Arasa
Josep Otero
Sthefan

1
2
3
4
5
6
7
8

ROQUETENC
NºP.

24
17
14
14
13
10
8
6

P JUGADORNº
Nico 
C.Gilabert
De La Torre
Jordi Roda
Ximo Marti
Millan
José Mulet
Raül Gilabert

33
19
18
13
11
8
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8

S. BÀRBARA
Nº P.

Nota: targeta groga 1 punt.
targeta roja 3 punts.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Xerta-Ascó (15h)

R. Bitem-Vilalba (16h)

Tivenys-Arnes (15.30h)

Aldeana-Roquetenc (16h)

diumenge

Olimpic-Benissanet (17h)

Ebre E-J. i Maria (16h)

Camarles-Catalònia (16h)

Bot-la Galera (16h)

RESULTATS

7a jornada 4a catalana 

Benissanet-Ebre E     3-2

Ascó-Olimpic 2-2

Vilalba-Xerta 4-0

Arnes-R. Bítem      2-3

Roquetenc-Tivenys    3-5

Catalònia-Aldeana   2-0

la Galera-Camarles    3-1

J. i Maria-Bot 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia        7 16 6 18

2. Vilalba            6 21 4 16

3. Rem-Bítem      7 14 6 16

4. J. i Maria        6 17 8 15

5. Ascó             7 13 8 14

6. Olimpic          7 14 11 14

7. Tivenys          7 25 23 12

8. Aldeana         7 12 13 11

9. la Galera        7 11 10 9

10. Roquetenc    7 12 11 8

11. Ebre Escola  7 10 12 7

12. Arnes          7 11 13 6

13. Bot             6 7 16 3

14. Xerta           6 7 22 3

15. Benissanet    7 6 21 3

16. Camarles      7 14 26 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Santpedor-S. Eugenia

Palleja-At. Prat

Fontsanta-Guineueta

Tortosa E-Bonaire

(dis18.15h)

Pardinyes-Sant Pere

Cerdanyola-La Roca

S. Quirze-Sabadell

Llerona-S. Gabriel

RESULTATS

7a jornada 

At. Prat-Santpedor    8-0

Guineueta-Palleja   2-5

Bonaire-Fontsanta    1-3

Sant Pere-Tortosa E 1-4

La Roca-Pardinyes    5-1

Sabadell-Cerdanyola  0-3

S. Gabriel-S. Quirze   2-1

S. Eugenia-Llerona     4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Cerdanyola 19 3 19

2. La Roca 21 8 19

3. Sant Pere 22 8 18

4. Palleja 17 7 13

5. S. Gabriel 14 5 12

6. Sabadell 17 10 11

7. Tortosa E 16 9 11

8. At Prat 20 9 10

9. S. Eugenia 16 15 10

10. Fontsanta 8 13 7

11. S. Quirze 12 19 7

12. Pardinyes 12 18 6

13. Guineuta 12 25 6

14. Bonaire 10 15 5

15. Santpedor 10 35 1

16. Llerona 7 34 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

La Cava-S. Vicenç (dis15.30h)

At. Vilafranca-Camp Clar

Riudoms-S. Cugat

Suburense-Santboià

P. Cases-Fontsanta

Montserratina-Levante

RESULTATS (dia 21)

7a jornada 

S. Vicenç-Molins   1-0

C. Clar-la Cava 12-1

S. Cugat-F. Vilafranca  0-1

Santboià-Riudoms  4-3

Fontsanta-Suburense  4-1

Levante-Icomar          0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Vilafranca 22 9 18

2. C. Clar 32 8 15

3. Molins Rei 20 9 13

4. P. Cases 9 1 13

5. Riudoms 15 5 11

6. S. Vicenç 12 6 10

7. Icomar 9 5 8

8. S. Cugat 15 15 7

9. la Cava 8 24 7

10. Suburense 4 7 6

11. Levante 8 15 4

12. Santboià 13 25 4

13. Fontsanta 8 30 4

14. Montserratina 3 19 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

J i Maria-Aldeana

Filrey R. Bítem-Canareu

Catalònia-Amposta

Alcanar-Roquetenc

Perelló-Ulldecona

Rapitenca-Vinaròs

Tortosa-la Sénia

RESULTATS

4a jornada 

Ulldecona-Alcanar 1-7

Amposta-Filrey RBítem12-1

Canareu-J. i Maria 1-2

Aldeana-Rapitenca 4-0

Roquetenc-la Sénia 4-4

Catalònia-Tortosa 2-3

Vinarós-Perelló 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 27 5 12

2. Aldeana 14 4 10

3. Tortosa 19 6 9

4. la Sénia 15 12 8

5. Rapitenca 4 8 6

6. Alcanar 9 5 6

7. Catalònia 11 5 6

8. Canareu 7 4 6

9. J. i Maria 7 10 6

10. Ulldecona 8 13 6

11. Vinaròs 4 7 2

12. Roquetenc 7 13 2

13. Perelló 3 17 1

14. Filrey R Bítem 3 29 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-S. Bàrbara (16.30h)
Campredó-Aldeana (18h)

Móra Nova-l’Ametlla (15.30h)
diumenge

S. Jaume-Perelló (15.30 h)
Pinell-la Sénia (16h)
Ginestar-Batea (16h)
Flix-Ulldecona (16h)
Corbera-Horta (16 h)

Godall-Alcanar (15.30 h)

RESULTATS

9a jornada, Tercera catalana  

S. Bàrbara-S. Jaume 9-2

la Sénia-Roquetenc 2-1

Batea-Pinell 1-0

Aldeana-Ginestar 2-0

Ulldecona-Campredó 3-3

Horta-Flix 1-1

Alcanar-Corbera 2-4

l’Ametlla-Godall 0-3

Perelló-Móra Nova 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 9 26 12 22

2. Móra N. 9 18 7 21

3. S. Bàrbara 9 24 12 18

4. Godall 9 27 12 16

5. Perelló 9 17 11 16

6. Aldeana 9 16 11 15

7. Flix 8 15 14 14

8. Roquetenc 9 14 13 13

9. Corbera 8 11 10 13

10. Horta 9 15 16 12

11. Pinell 8 12 12 12

12. Ulldecona 9 16 14 11

13. la Sénia 9 19 18 11

14. Alcanar 9 9 16 8

15. Ginestar 9 13 26 8

16. L’Ametlla 8 8 15 6

17. Campredó 9 10 19 6

18. S. Jaume 9 11 44 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Catalònia-Deltebre (15.45 h)
Camp Clar-J. i Maria (17h)

diumenge
Alcanar-Tancat (16.30 h)
Vilaseca-Camarles (16h)
la Cava-l’Ampolla (16h)

Roda Berà-Canonja (16.30 h)
Gandesa-Cambrils (16 h)
Valls-Rem. Bítem (16.30 h)
SP i SP-Tortosa (12 h)

RESULTATS

9a jornada, Segona catalana

Tancat-Catalònia 2-1

Camarles-Alcanar 0-2

Ampolla-Vilaseca 1-3

Canonja-la Cava 2-2

Cambrils-R. Berà 1-1

J. i Maria-Gandesa 2-1

R. Bítem-C. Clar 8-0

Tortosa-Valls 2-1

Deltebre-SP i SP 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 9 23 3 23

2. Tortosa 9 22 8 20

3. J i Maria 9 21 14 18

4. R. Bítem 9 23 12 16

5. Canonja 9 17 12 16

6. Valls 9 18 13 15

7. Roda Berà 9 14 10 15

8. Alcanar 9 17 11 14

9. Gandesa 9 13 12 13

10. Ampolla 9 16 20 13

11. la Cava 9 20 14 11

12. Catalònia 9 10 14 10

13. Deltebre 9 10 16 10

14. Cambrils 9 9 18 9

15. Tancat 9 10 26 9

16. Camarles 9 9 15 6

17. Camp Clar 9 6 22 6

18. SP i SP 9 7 25 6

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

Tot i jugar al camp petit de
gespa artificial, amb les
dificultats que això

comporta, l’Ascó segueix
guanyant els partits.

No fallen
PRÒXIMA JORNADA 

Figueres-Gavà
Castelldefels-Terrassa
Masnou-Vilassar
Sabadell-Martinenc
Vilafranca-Manlleu

Palamós-Santfeliuenc
Prat-Cerdanyola

P. Mafumet-Ascó (diu 12h)
Rubí-Muntanyesa
Europa-Peralada

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Rubí 11 6 4 1 19 11 22
2. P. Mafumet 11 6 3 2 15 8 21
3. Ascó 11 6 2 3 15 12 20
4. Masnou 11 5 5 1 15 12 20
5. Europa 11 5 3 3 16 9 18
6. Cerdanyola 11 4 6 1 16 10 18
7. Gavà 11 6 0 5 15 15 18
8. Peralada 11 5 3 3 11 11 18
9. Terrassa 11 5 2 4 18 14 17
10. Santfeliuenc 11 5 2 4 15 14 17
11. Sabadell 11 3 6 2 9 7 15
12. Muntanyesa 11 4 3 4 10 9 15
13. Vilafranca 11 4 2 5 17 19 14
14. Figueres 11 3 3 5 13 14 12
15. Manlleu 11 3 3 5 15 17 12
16. Martinenc 11 3 3 5 14 19 12
17. Vilassar 11 3 2 6 9 17 11
18. Palamós 11 2 2 7 10 18 8
19. Prat 11 1 4 6 10 15 7
20. Castelldefels 11 1 2 8 6 17 5

Tercera divisió RESULTATS
11a jornada, Tercera divisió

Terrassa-Figueres 1-3
Vilassar-Castelldefels 0-0
Martinenc-Masnou 1-1
Manlleu-Sabadell 0-0
Santfeliuenc-Vilafranca 0-1
Cerdanyola-Palamós 2-1
Ascó-Prat 2-1
Muntanyesa-P.Mafumet0-0
Peralada-Rubí 0-1
Gavà-Europa 2-1

PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Santboià

J 25 Setiembre-Reddis

Catllar-Torredembarra

Amposta-Viladecans (diu 17h)

Lleida-Almacelles

Vilanova-Tàrrega

Torreforta-Balaguer

S. Ildefons-Igualada

Rapitenca-Mollerussa(diu 12h)

RESULTATS

9a jornada, Primera catalana

Reddis-Morell 1-2

Torredem.-Juve 25 Set 2-2

Viladecans-Catllar 0-1

Almacelles-Amposta 2-3

Tàrrega-Lleida 1-2

Balaguer-Vilanova 2-2

Igualada-Torreforta 3-3

Mollerussa-S. Ildefons 0-1

Santboià-Rapitenca 2-0

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 9 12 8 19

2. Vilanova 9 14 7 18

3. Morell 9 13 11 18

4. Balaguer 9 12 8 15

5. Tàrrega 9 11 6 14

6. Reddis 9 11 9 14

7. Rapitenca 9 13 11 13

8. Torredembarra 9 13 14 12

9. Santboià 9 15 12 11

10. Viladecans 9 9 11 11

11. Lleida 8 6 11 11

12. S. Ildefons 8 11 12 10

13. Amposta 9 10 12 10

14. Almacelles 9 10 12 9

15. Torreforta 9 13 17 8

16. Igualada 9 11 15 8

17. Mollerussa 9 11 15 8

18. J. 25 Setiembre 9 7 11 6
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El submarinista de l’Ametlla de
Mar, Xavi Blanco de 32 anys i
membre del SPAS de Mataró,
s’ha proclamat Campió Mundial
de Pesca Submarina amb
apnea, modalitat que consis-
teix a submergir-se sense
ampolles d’aire, aguantant la
respiració  sota  l’aigua.
Com a integrant de la Selecció
Espanyola de Pesca
Submarina amb Apnea, Blanco
ha participat aquest passat
cap de setmana en el
Campionat Mundial celebrat
entre les localitatS de Santa
Maria del Mar i Pucusana a 

Xile. Els Companys de Xavi a la
Selecció Espanyola, Samuel
Tomàs i Santi López, s’han pro-
clamat subcampió i tercer clas-
sificat, completant el pòdium
individual i guanyant també per
equips. Xavi ha participat en 8
nacionals individuals. En 2014
va quedar segon a Rota i el
2012 va fer quart guanyant la
segona jornada a Cadis.
Membre de la selecció espan-
yola i convocat per  l’europeu
d'Hèlsinki al qual no va poder
acudir. Va ser campió
d'Espanya per equips a
Mallorca el 2012.

El calero Xavi Blanco, campió
del Món de Pesca Submarina 

AMB APNEAMESTRE ESPORTIU DE MOLTS ALDEANS

1r Memorial Pepe Roig Balart
A BÍTEM

El passat 3 i 4 d'otubre es va
celebrar a Madrid el campio-
nat del món de culturisme
natural de la wnba. El gimnás
de Tortosa Olympia Sport va
preparar físicament a Marc
Verdal durant molts de
mesos. Gràcies a la revisió
constant del seus entrena-
dors i l'esforç de Marc, va  

conseguir en la categoría de 
menys de 70 kilos la segona
plaça i quedant subcampió
mundial tot i que van fer falta
molts pocs punts per conse-
guir la primera plaça.
L'equip Olympia estava
encapçalat per Yoel
Fernández i Aitor Valls.

Marc Verdal, segon al mundial
CULTURISME. DEL GIMNÀS TORTOSA OLIMPIA

Homenatge a José López

José López ‘lo Güec’ té 89
anys. Dissabte va viure una
jornada emotiva amb el
merescut homenatge que se
li va fer a l’Aldea. Ell va nèixer
a Roquetes, però quan va
jugar a l’Aldea, amb l’Espanya
Aldea, va conèixer a la seua
esposa i va passar a ser un
aldeà més. També va jugar
amb l’Amposta, Vinaròs,
Palamós i Olot. I va penjar les

botes a l’Aldover. Quan va tor-
nar de l’exili a França, ja es va
dedicar a entrenar a joves
aldeans, sent el tècnic del pri-
mer equip l’any de l’estrena
de l’estadi actual. També va
entrenar al Perelló. 
A l’Aldea, han estat 40 anys
de tècnic i generacions d’al-
deans que van formar-se
amb ell i que dissabte li van
fer un homenatge. 

MUSHING

Kiko Vallespí

prepara la nova

temporada

Derrota per la

mínima del sènior

a Lleida

HANDBOL.CE TORTOSA

El tortosí Kiko Vallespí
(Ebremushing) prepara la
propera temporada, en la
que tindrà reptes a nivell
estatal i internacional; el pri-
mer serà l'Europeu de
França (Lamotte-Beuvron)
d'aquí a un mes, en el qual
participarà en vuit i quatre
gossos, amb la intenció
d'estar en els primers llocs.

Sènior masculí
Handbol Lleida Pardinyes B
36 - 35 ce tortosa (16-17)
Sènior femení
CE tortosa 35 - 27 CE
Vendrell (16-11)
Tercera victòria consecuti-
va.
Cadet masculí
Ampa Manyanet 39-22 CH
TORTOSA (22-12).

El 1r. Memorial Pepe Roig
Balart es va disputar el pas-
sat setembre amb motiu de
les festes de Bítem per
recordar la figura “del nostre
estimat Pepe Roig Balart,
que el passat diumenge 19
d'octubre va fer un any que
ens va deixar”. El Memorial
es va disputar en dissabte
en categoría Aleví-7, i en diu-
menge en categoría Infantil.
Dissabte va guanyar la UE
Aldeana a l’equip local de la
UE Remolins-Bitem, pel que
fa al diumenge en la catego

ría Infantil, va ser l'equip
local de la UE Remolins-
Bitem qui es va emportar el
trofeu en derrotar a la UE
Aldeana. Aquest trofeu va
ser entregat per la vidua de
Pepe Roig.
“Agraïr a tota la gent que va
fer possible iniciar aquest
memorial a Pepe, junt a la
UE Aldeana, per accedir a
disputar aquests partits, i
com no agraïr a la família
Roig Corvalán, per entre tots
tornar a recordar la gran per-
sona de Pepe Roig”.

CLUB VOLEI ROQUETES

Victòria del sènior femení
L'infantil femení va rebre al
C.V.Martorell. 0-3 (24-26, 21-
25 i 23-25).  I el cadet mascu-
lí, al C.V.Mataró, 3-1 (25-19,
16-25, 25-14 i 25-18).
El juvenil femaní es va des-
plaçar al camp del Vilafranca
Negre. 3-0 (25-19, 25-23 i 25-
15). Molt semblant els hi va
passar al juvenil masculí, que
va rebre a un potentissim
F.C.Barcelona. 0-3 amb par-
cials (16-25, 21-25 i 19-25).
Per finalitzar, els equips
sèniors, es van desplaçar. El
sènior masculí de segona

catalana va guanyar al camp
de La Torre de Claramunt per
un ajustat 2-3 amb parcials
(25-21, 20-25, 25-21, 23-25 i
11-15) i el femení al C.V.Vall
d'Hebron "C" per 0-3 amb par-
cials (7-25, 14-25 i 14-25).
L'equip masculí de primera
catalana es l'únic equip que no
aconsegueix la victòria tot i fer
un gran partit al camp del
Salou, amb un arbitratge del
tot problemàtic, 3-2 amb par-
cials (25-19, 23-25, 20-25,
27-25 i 15-7). 

El dissabte , a partir de les 17 hores, està previst l'inici de les dife-
rents curses de la XVI Milla Urbana Ciutat de Tortosa organitzada
pel CEBE, l'Ajuntament , el Club Atletisme TE i Tortosasport. S'han
previst un total de vint curses en funció de les edats, categories i
sexe totes dins d'un mateix circuit situat a l'avda. Generalitat.

XVI Milla Urbana Ciutat Tortosa
DEMÀ, AVDA GENERALITAT, DAVANT EL PARC (17H)

Tortosa tornarà a ser la capital
de l'escalada demà dissabte
amb la celebració del
Campionat de Catalunya en les
disciplines de dificultat i en

bloc. L'elit de l'escalada catala-
na i espanyola figura entre el
centenar llarg de participants
en aquest campionat.

Campionat de Catalunya
A TORTOSA. DEMÀ. ESCALADA

El nucli de tecnificació Tortosa
Priorat va assistir a la competi-
ció amb Daine Cordero a -48k. 
Daine va fer una bona competi-
ció i va aconseguir lluitar pel

bronze, un combat que va por-
tar força bé i va anar guanyant
molta estona de yuko però
quan quedaven 40s va perdre
d’ippon.

Daine Cordero, cinquena
JUDO. EUROPA CUP SÈNIOR A MÀLAGA

Fa unes setmanes, la planera
Mar Vidal fou sotscampiona
aleví del prestigios torneig de
tenis JOVENES PROMESAS
DAVID FERRER, cel.lebrat a
Valencia on competien més
de 400 jòvens tenistes de
gran nivell. Un gran resultat
per aquesta jove de Santa
Bàrbara que l’ajudarà a seguir
progressant.

Mar Vidal, sotscampiona
TENIS. A VALÈNCIA
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Albergínies farcides

Imatge de la setmana. 

Ingredients (per a 2 persones):

•    2 albergínies
•    1 ceba
•    1 dent d’all
•    100g xampinyons
•    2-3 tomàquets
•    i tots els ingredients que es tingui

Temps de preparació:
45 min

Elaboració:

1. Posar les albergínies al forn a 180ºC du-
rant 30 min. Donar la volta quan portin 15 min.
2. Rentar els tomàquets, ratllar i reservar.
3. Rentar els xampinyons, tallar i reservar.
4. Tallar la ceba a daus i sofregir en una

paella amb oli.
5. Quan comenci a estar daurada, afegir

l’all trossejat, donar unes voltes, afegir els

xampinyons * i acabar de sofregir.
6. Quan hagin passat els 30 min, treure les

albergínies del forn, tallar per la meitat i treure
la polpa amb una cullera (amb compte de no
destrossar-les, ja que serviran de “cassoleta”).
7. Afegir la polpa juntament amb el tomà-

quet ratllat a la paella amb la resta d’ingre-
dients. Sofregir uns 10 min.
8. Quan estigui tot cuit, farcir les albergí-

nies amb el sofregit.
* Aquí és quan s’afegirien la resta d’ingre-

dients.

Notes:
•    En el cas de tenir formatge vegà, es pot

afegir per damunt i posar 4-5 min a gratinar.
•    També queda molt bo si enlloc de salsa

de tomàquet, es fa una beixamel vegana.

S’hi poden posar tots els ingredients que es
vulgui  – ceba, carbassó, bolets, espinacs,
etc. – tot ben acompanyat amb una bona sal-
sa de tomàquet natural.

Dintre del apartat gastronomia, un cop al
mes, inclourem receptes vegetarianes,
veganes, per prevenir infermetats, espe-
cials per nens, etc...

Avui recepta vegana, vegetariana. Si no ets
ni vega, ni vegetaria també la pots fer afe-
gint (carn picada i formatge per gratinar).

L’alimentació vegetariana es basa en el consum
de cereals i derivats (arròs, pasta, pa, cereals
d’esmorzar, blat de moro...), verdures i hortalis-
ses, fruites, llegums (cigrons, llenties, mongetes
seques, pèsols, soja...), llavors i fruites seques i
olis i greixos vegetals, i exclou, en major o menor
grau, els aliments d’origen animal.

El patró alimentari vegetarià estricte o VEGÀ pres-
cindeix de la carn i els seus derivats, el peix i
marisc, els ous, els làctics o fins i tot la mel, men-
tre que l’ovo-lacto-vegetarià inclou els ous i/o la
llet i els derivats làctics.

Al món hi ha milions de vegans totalment integrats
a la societat que han decidit alimentar-se no con-
sumin productes d'origen animal. A qualsevol boti-
ga o supermercat la varietat de productes vegans
és enorme i actualment no suposa un esforç viure
així.

PATROCINADOR
GASTRONOMIA
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel entre mig i molt ennuvolat en general fins a primeres hores de la tarda, amb
nuvolositat que creuarà el país d'oest a est i obertura de clarianes per Ponent a
partir de migdia. A la tarda, quedarà poc ennuvolat per núvols alts arreu tret de
punts de la meitat est del país, on restarà molt ennuvolat amb el creixement de
nuvolades. Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o
cobert per núvols baixos, més trencats al final del dia.

Precipitacions
Fins a migdia se n'esperen a la meitat oest del país i en són possibles a la resta,
mentre que al vessant nord del Pirineu se n'esperen fins al vespre. Al final del dia
no se'n descarten a punts del litoral central. Seran febles i disperses, i les quan-
titats acumulades seran minses en general, localment poc abundants al vessant
nord del Pirineu. La cota de neu baixarà dels 2400 metres de matinada fins als
1900 metres al vespre.

Temperatures
En ascens entre lleuger i moderat en general, tant mínimes com màximes. Les
mínimes quedaran entre -1 i 4 ºC al Pirineu, 2 i 7 ºC al Prepirineu i la depressió
Central, 4 i 9 ºC al Prelitoral i el litoral nord, i entre 6 i 11 ºC a la resta del país.
Les màximes oscil·laran entre 13 i 18 ºC al Pirineu i el Prepirineu, i entre 16 i 21
ºC a la resta del país.

Visibilitat
Serà bona en general, tret del vessant nord del Pirineu on serà regular. A més,
de matinada i fins a mig matí hi haurà algunes boirines a planes i fondalades inte-
riors.

Vent
De matinada i de nou a partir de mitja tarda bufarà de components nord i oest
entre fluix i moderat en general arreu, més reforçat a partir del vespre i als dos
extrems del litoral i el prelitoral; tot i això, al litoral i prelitoral sud de la costa
Brava i nord de la Central i a l'interior de la meitat est serà fluix i de direcció
variable. Durant la resta de la jornada el vent girarà transitòriament a compo-
nents sud i oest, entre fluix i moderat.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 13°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde    

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella     

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6  (Tortosa) 977440342   

Ulldemolins Reverter, Xavier         

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921     

Vergés Alonso, Imelda 

Avda. de la Rapita.79 (Amposta) 977707332

Franquet Tudó, Elvira               

Plaça Espanya, 5      (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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

Si continues amb aquestes males rela-
cions amb els teus companys de tasques
et buscaràs  problemes i maldecaps inne-
cessaris. 

Taure
20/4 al 19/5

No perdis de vista que els teus avenços han
de ser constants. De moment, per triomfar
econòmicament , hauràs de ser més flexible
i adaptar-te al canvi dels temps.  

Bessons
20/5 al 21/6

Cuida  molt la teva relació sentimental i no facis
res que entorpeixi la bona marxa de la mateixa .
Un canvi en assumpte de feina pot afectar la teva
llar o la teva família. 

Cranc
22/6 al 21/7

És possible que l'aliment  de canvis i de ten-
sions de les primeres hores del dia et posin
tens, però desprès podràs solucionar  un
assumpte de diners en poc temps.

Lleó
22/7 al 22/8

En les primeres hores del dia es poden pre-
sentar petits problemes amb el diners i en
les teves relacions sentimentals .Utilitza la
teva  intel·ligència per resoldre'ls.  

Verge
23/8 al 21/9

Aquest dia els diners semblaran no retre't i
això pot fer que et sentis frustrat en  els teus
projectes , en veure'ls  estancats. Tingues
paciència i tot es resoldrà.  

Balança
22/9 al 22/10

Aquest dia un amic serà fonamental per a tu,
perquè t'ajudarà a veure les coses amb cla-
redat i et donarà excel·lents consells.
Rebràs una bona noticia .     

Escorpí
22/10 al 21/11

Continua així i veuràs resultats en poc temps
. Encara que l'ambient  sigui tens , tu fes les
teves coses amb entusiasme i tindràs
triomfs laborals que sortiran del comú.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que al matí encara estiguis molest
per una cosa que va passar ahir, però no li
donis importància i millor gaudeix  dels bons
moments que poden arribar avui. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Si penses fer una cosa important , tracta de
realitzar-la a la tarda i tot et sortirà bé , en
especial , si ha de veure amb diners. Cuida  les
teves paraules.

Aquari
20/1 al 18/2

Comença en resoldre els teus problemes,
veuràs que era més fàcil del que pensaves.
En l'amor i les teves relacions personals
evita la ironia, que tan mal provoca.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquest pot ser un moment de reconciliacions
,sempre i quan , ho facis a la tarda . Es pos-
sible que es doni una trobada amb algú que
representa molt per a tu. 

55.000
L E C T O R S
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IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a
Ferreries. 3 habita-
cions, 2 banys, a/c. i
calef. Ascensor, exterior.
Preu : 107.000€. Tel.
977 44 55 27
Pis en venta a
Remolins: 4 habitacions
+ 2 banys+ parquing
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 habi-
tacions, amoblat, balcó
Preu: 390€/mes. Tel.
977 44 55 27
Pis en venta a
Ferreries-ATIC, 3 habita-
cions, 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 bal-
conada. Alta qualitat. Al
costat de col·legis,
supermercats i zona
comercial.  Preu
450E/mes 

Tel: 607538304    
Alcanar.Carrer Trafalgar.
Local comercial en l'avin-
guda principal de Les
Cases d'Alcanar. Façana
acristalada. Totalment
condicionat. Ideal com
oficina o per a desenvolu-
par activitat de cara al
públic. Tel: 610203144
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en llo-
guer de 216m2. Centre
del poble. Totalment equi-
pat. Possibilitat de llo-
guer o compra. 
Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli apara-
dor, sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520
La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani, 100 m2. Nou
per estrenar. En lloguer al
millor carrer de la pobla-
ció. Preu: 1.100€/mes 
Tel: 610203144
Ulldecona. Edifici
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de 3
dormitoris, cuina equipa-
da, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions. 
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 portes,
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 por-
tes, 177 cv, automátic ,
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€. T e l
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 por-
tes, 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 (basculan-
te) 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 jar-
dineria. 

Empresa especialitzada
en prevenció i tractament
de palmeres afectades
per la plaga del picut roig
s´ofereix per a pressu-
postar feines sense com-
promís previ. També qual-
sevol altra feina de jardi-
neria.

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

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

Pintor. Aplicaciones de
pintura en general, presu-
puesto sin compromiso y
con más de 30 años en
el sector. 691397000-
977719140

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administrati-
va titulada GFS
Administració, finances i
Secretariat.ACTIC2. SAP,
C o n t a p l u s ,
Autocad.Nivell Anglès
B1. Amplia experiència
en administració i atenció
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
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La seua mare, Ruth Ribot ens
comenta que aquests simp-
tomes “afecten sobretot a la
musculació, els nens no
poden aixecar el cap, perden
visió... i estan molt irritables,
no hi ha cap tractament per
poder parar la malaltia així
que sobre els 24 mesos es
moren, ja que tot el cos és
múscul. Aquesta malaltia
comporta que falti un enzim
a la sang que fa que coaguli
la mielina (que és el teixit que
cobreix el múscul). Aleshores
quan el cervell envia l’ordre
de fer un moviment, la majo-
ria de vegades no arriba al
lloc. Per aquest motiu van
provar de fer un trasplant de
medul.la òssea, així es can-
via la sang. Li van fer al maig
del 2010, quan ella tenia 15
mesos. És el tractament
més paregut a les cel.lules
mare”. Ruth afegeix que “en

el cas de la Judith això ha fre-
nat la malaltia, ella ara té
cinc anys. Tot un rècord,
pero no tenim més pacients
on poder tindre’ls com a
referència, així que anem
molt perduts, necessitem
investigació i la cosa ara
està molt parada”.
La mare de Judith matisa
que “també voldriem que
aquesta malaltia es mirès
abans de nàixer la criatura
perquè el seu diagnòstic es
pugui fer quan abans millor.
A la Judith li van fer el tras-
plant als 15 mesos, clar ja
tenia parts afectades. Ara
busquem terapies alternati-
ves per recuperar tot el que
hem perdut. I donar-li una
millor qualitat de vida, això
s’aconsegueix s’aconsegueix
amb costosos aparells
ortopèdics i molta fisio, esti-
mulació, teràpies amb
cavalls, etc. Ella va al centre
de l’Angel d’Amposta on rep
sessions de fisio i teràpia en
ponnis”. Enmig de tot això va
sorgir la possibilitat de
recaptar fons. Ruth ens ho
recorda: “Lorena Fibla, juga-
dora de CD Alcanar femení,
com coneix a la xiqueta del
poble, va mobilitzar-se, amb
les seues companyes, per
fer un partit  benèfic per aju-
dar-la tan econòmicament
com per fer difusió de la
malaltia. Jo em vaig emocio-
nar molt quan vaig veure que
hi ha persones tan solidàries
i disposades a lluitar amb
tu”. I diumenge fou el dia, a
la Fanecada: “quan vaig arri-
bar al camp i vaig veure tota
aquella gent... la veritat és
que era molt emotiu, ja no
només pel tema econòmic

sino pel recolzament de
saber que no estás sol, que
tens molta gent que està dis-
posada a lluitar i a donar
suport”.
Més emoció
La mare de Judith segueix
explicant que “posterior-
ment, la Fundació Pujada al
Montsià Memorial Francesc
Bort em va fer l’entrega de
250 euros, una manteta i un
llibre, això em va arribar al
cor, perquè aquesta gent
porta història a l’esquena i és
molt autèntica i tots són
bones persones. El CD alca-
nar ens va lliurar un quadre
amb el nom de la Judith. Vam
recaptar 1070,50 euros
més els 250, mai hagués
imaginat tant!!! Ja teníem pel
tratge especial que necessi-
ta la Judith i que era el motiu
de la jornada que s’havia
organitzat. Tanta gent, tanta

emoció,  molts missatges de
no he pogut venir però estic
amb tu.... Això dóna ganes
de no desesperar i seguir llui-
tant”.
Emocionada, Ruth diu que “la
meva filla no parla no cami-
na... però jo la conec, i és
forta, lluitadora, i té uns ullas-
sos que parlen sols, ella
sempre està contenta, rela-
xada i sap que no esta sola,
que mai l'abandonarem i
sempre estarem amb ella, i
quan la miro sé que ella ho
sap i que em dóna tota la
força per seguir i que per
aixo no puc fer cap pas enre-
ra, i que si a més us tinc a
tots, res ens pot detindre.
Amb el trasplant vam frenar
la malaltia i va millorar
coses, per exemple la visió,
que l’havia perdut tota, però
voldriem que investiguen per
recuperar el que ha perdut.

Jo no perdo esperança”.
Ruth, lluitadora com una
gran mare que és, acabava
“agraint totes les mostres de
suport i tota la col.laboració i
en especial a totes les noies
i la Fundació que van fer pos-

sible aquesta jornada.
Sempre us tindré presents.
Gràcies a tots!”

Número de compte per seguir
ajudant a Judith: 2100-0247-49-
0100444842

Va per tu, Judith!

Judith Gómez i Ribot és
de les Cases d’Alcanar.
Té cinc anys i pateix la
leucodistrofia krabbe,
una malatia a través de
la qual els nens naixen
sans i sobre els 4-6
mesos comencen a apa-
reixer els primers simp-
tomes. 

Els ingressos assolits són per Judith Gómez, jove de cinc anys i veïna de les Cases, que pateix leucodistrofia Krabbe

EL CD ALCANAR FEMENÍ VA ORGANITZAR UNA JORNADA BENÈFICA DIUMENGE A LA FANECADA

Es van recaptar els

1300 euros pel 

tratge especial que

necessita la Judith

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS


