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Terres de l’Ebre. Conveni per soterrar la línia
elèctrica de l’explotació salina situada al Parc
Natural del Delta de l’Ebre.                       P5

Esports. El proper diumenge dia 23 de
novembre, eleccions al CD la Cava. Hi ha dues
candidatures.                  P11

Terres de l’Ebre. Més troballes
arqueològiques al Coll del Moro, a Gandesa.

P6
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A les Terres de l'Ebre el nombre de votants del 9N va ser superior al de les darreres eleccions europees i el doble Sí va estar per sobre, en 5 punts, de la mitjana catalana

Al Parlament es va saber la notícia que el Govern espanyol havia fet efectiu ahir dijous mateix
els 1.350 milions d’indemnització a l’empresa de Florentino Pérez. El diputat Lluís Salvadó ha
qualificat de ‘doble escàndol’ aquest pagament. D’una banda, ‘perquè fa posar els pèls de punta
que es doni una indemnització de 1.350 milions, que acabaran convertint-se en 4.000 milions
pagats pels contribuents, a una empresa que ha provocat un desastre tècnic’.                        P8

Castor: nou escàndol

Un total de 65.635 ciutadans de les Terres de l’Ebre van participar el 9N, dels quals 55.932 van apostar pel Sí Sí. Els resultats generals del 9-N reflec-
teixen el missatge del poble català i obren un procés constituent per construir un nou Estat. Ara el reclam passa per convocar unes eleccions el més
aviat possible, i proclamar la independència. “Diumenge passat vam començar a caminar com a ciutadans lliures i vam exercir la democràcia, mal-
grat el discurs de la por i les amenaces”. Tot plegat, fou una jornada històrica.   P3, 12 i 13 



DIVENDRES 14
DE NOVEMBRE

DE 20142

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

55.000
L E C T O R SOPINIÓ

mésmés
diari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Direcció:
Isabel Carrasco.

Direcció de continguts i redacció:
Michel Viñas.

Premsa:
Belén Giné
Fotografia:

Yasmina Curto
Jesús Ruiz

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

610 20 33 25
Més Classificats:

Pili Gas.
Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)

Tel.: 877 180 170

www.mesebre.cat

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 

I tot i que la pregunta segueix sent: I ara què?
Finalment ja hem resolt el misteri que tants
ens fèiem: «Que passarà el 9N?» No va haver-
hi tancs i en canvi sí una gran participació
(2.305.290 vots durant la jornada) que va
donar uns resultats que van sorprendre fins i
tot als més optimistes amb un 80,76% de Sí-
Sí a tota Catalunya i 4 punts més a la vegue-
ria de les Terres de l'Ebre. Davant d'aquests
fets l’Assemblea Nacional i Òmnium Cultural,
impulsors civils del procés, davant el canvi
que va representar la renúncia per part del
Govern a fer una consulta per convertir-la en

procés participatiu, van demanar al president
Artur Mas que convoqui eleccions en un ter-
mini de tres mesos per a donar un mandat
democràtic al poble per fer una Declaració
d’Independència i construir tot el necessari
per formalitzar-la. Per la seva part CiU propo-
sa negociar amb l'Estat espanyol però en
mans de Rajoy ja i després les seves declara-
cions de dimecres no sembla que tingui cap
intenció que així sigui. Caldrà esperar una
mica més per veure les repercussions de tot
el succeït últimament i com reflecteix la dita:
el temps dirà...

Editorial
Temps de reflexió

Després del 9N des d’alguns sector s’ha
intentat treure-li importància a les dades
que ens ha proporcionant el procés partici-
patiu però si fem una primera ullada cons-
tatarem que  la participació,  tant a
Catalunya com a les Terres de l’Ebre, va
ser important. Superior a la registrada al
de les darreres eleccions europees. A
aquest fet cal afegir que més del 80% dels
participants van expressar la voluntat de
que Catalunya esdevingui un nou estat
independent.  És vol anar més enllà, i ara
què? 
L’Assemblea Nacional i Òmnium Cultural,
verdaders impulsors civils del procés,
davant el canvi que va representar la renún-
cia per part del Govern a fer una consulta
per convertir-la en procés participatiu, van
instar El president Mas a convocar elec-
cions en un termini de tres mesos.
Eleccions que han de donar un mandat
democràtic del poble per fer una
Declaració d’Independència i construir tot
allò necessari per formalitzar-la.  De fet
aquest és l’únic pas que podem fer si real-
ment ens ho creiem de debò. Obrir ara un
procés de negociació amb l’Estat espanyol
tal com va proposar CiU, quan continuen
les amenaces i els avisos de querelles , no
farà més que dilatar de manera inútil el pro-
cés engegat.  
Des d’ERC pensem també que cal convo-
car unes eleccions constiuents de manera
immediata. Respectant la diversitat i plura-
litat del país, des de l’aliança catalana amb
punts programàtics compartits, avancem
cap  a la independència, la plena ocupació,

el compromís social i l’eradicació de la
corrupció. Compartint el compromís de fer
allò essencial, i cerquem la fórmula que
ens permeti maximitzar el màxim nombre
de diputats independentistes.
Cridar al cel unitat està bé, però si aques-
ta no ens ajuda a maximitzar el vot inde-
pendentista, o no incorpora a ‘tots’ els par-
tits, cal pensar en candidatures diverses
amb un programa que incorpori punts
iguals. Llavors, en cas d’obtenir una majo-
ria de diputats a favor de la independència,
des del primer dia, cal formar un  Govern
de transició nacional per exercir la inde-
pendència creant les estructures d’Estat
(Ministeri d’Exteriors, Hisenda, etc,) per a
assolir-la. A més d’impulsar accions
diplomàtiques a les principals cancelleries
internacionals i als centres de decisió
econòmics per assegurar el futur reconei-
xement del nou Estat caldrà iniciar el pro-
cés de redacció d'una constitució que des-
prés sotmetrem a referèndum.
Tenim a tocar la llibertat i no és moment de
malbaratar aquest moment històric per
interessos personals o de partits polítics.
El dia 9 de novembre de 2014 el poble va
expressar la seva voluntat, i aquesta s’ha
de complir, si o si!

Adam Tomàs
President de la

Federació comarcal del Montsià d’ERC

Després del 9-N

Opinió

Operaris del CODE han dut
a terme una operació de
desinfecció al parc situat al
carrer de la Bassa
d’Alcanar, per la presència
de puces. Aquesta actuació
havia estat sol·licitada per
l’Ajuntament d’Alcanar i es
farà extensiva a altres
zones verdes del municipi.
El regidor de Salut, Joan
Roig, ha valorat molt positi-
vament “la celeritat i l’eficà-
cia del CODE que, amb el
seu treball, ha permès solu-
cionar un problema de salu-
britat del nostre municipi”.
Així mateix, Roig ha explicat
que en el marc d’actuació
contra plagues, també està
treballant en una altra línia
enfocada a eliminar la
presència de rosegadors en
solars abandonats. En
aquest sentit, el regidor ha
explicat que “en el cas dels
rosegadors que es troben
en solars privats es fa més
difícil l’actuació, a causa de

temes burocràtics, ja que
es necessita l’autorització
del propietari del terreny
per tal de fer el tractament.
Per això, estem intentant
aconseguir el consentiment
de tots els propietaris per
tal d’erradicar la reproduc-
ció de rates i ratolins tant a
Alcanar com a les Cases
d’Alcanar, per tal de preve-
nir que aquest no esdevin-
gui un problema greu”.
Aquestes operacions seran
fetes per operaris del CODE
(Consorci de Serveis
Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre i
Montsià). Aquest organisme
ofereix serveis de salubritat
pública a diferents ajunta-
ments del Baix Ebre i
Montsià. Aquests serveis
són de control de rosega-
dors i d’insectes, i tenen
per objectiu el de reduir la
població d’aquestes espè-
cies.

Comunicat Ajuntament d’Alcanar

Actualitat

El dia 9 de Novembre del
2014 ha sigut el dia de les
primeres votacions de la
meva vida. I quina altra vota-
ció més important que votar
sobre el futur que vull al meu
país.
Quan he vist tota aquella gent
que ha anat tota decidida a
votar he entès perfectament
el lema de ‘’Ara és l’hora’’.
Només en les primeres 13
hores ja havien votat 1 milió
de catalans d’arreu del món,
això fa que estigui orgullós de
ser català. Som un poble unit,
al que no pot parar ningú, un
poble que lluita amb orgull pel
que vol, per un objectiu que fa
molts anys que hi lluitem.
Mai oblidaré les paraules que
m’ha dit el meu pare tant aviat
em sortit de les urnes, m’ha
dit: “ Donaria 5 minuts de la
meva vida per a que la meva
àvia vegi el que estic veient jo
ara. Que en l’època de la dic-
tadura tenia una senyera cata-
lana a l’armari i només la treia
2 minuts per festes”

Em demostrat al món el civis-
me que tenim i els democrà-
tics que som, només dema-
nem poder  decidir pel nostre
futur.
Vull agrair a tots els voluntaris
la seva participació perquè
gràcies a ells s’ha pogut rea-
litzar aquest dia que estirà en
la memòria de tots els cata-
lans siguin de la edat que
siguin.
Escoltant les paraules de tots
els politics del nostre país
que són partidaris d’aquesta
consulta m’han demostrat
que són molt valents, i que
són el tipus de gent que
necessitem a la nostra terra.

Visca Catalunya, i visca el
poble català!

Xavi Llambrich Franch
(Deltebre)

Les votacions de la dignitat

Opinió
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Primerament van agrair
l'esforç dels voluntaris i en
especial la feina de la ANC i
va mostrar la seva 'felicitat
perque a les Terres de l'Ebre
el nombre de votants del 9N
va ser superior al de les
darreres eleccions europees i
s'ha de destacar el fet que el
doble Sí ha superat en 5
punts la mitjana catalana
(85,2 % respecte al 80,8 %)’.
Aspa es va mostrar
convençut que 'en cas que
s’haguessin facilitat més
punts de participació en

municipis amb diversos
nuclis de població, els índexs
de participació haurien estat
molt superiors'. També va dir
que 'els que hem defensat
des de sempre la
independència estem molt
contents perquè mai havíem
comptat amb tanta gent que
la volgués a les Terres de
l’Ebre'. I va afegir que segons
ell, 'diumenge passat vam
començar a caminar com a
ciutadans lliures i vam exercir
la democràcia, malgrat el
discurs de la por i les
amenaces'. Una vegada
superat el 9-N, el president
republicà va demanar
'materialitzar aquests
resultats obrint un procés
constituent i construint un
nou Estat'. En la mateixa línia,
ha recordat que qualsevol
negociació amb l’Estat
espanyol només serà
possible 'd’igual a igual', és a
dir, si Catalunya és
independent. I això, segons
Aspa, 'passa per convocar
unes eleccions el més aviat
possible, tal com va demanar
l'ANC, i proclamar la

independència'. El president
de la Federació de l'Ebre
d'ERC va afirmar que
'esperarem el president Mas i
el seu partit per acudir a la
rampa de llançament per
anar cap a la independència'.
ERC defensa que les noves
eleccions siguin constituents,
i el que menys importa,
segons Aspa, és el format de
les llistes. Per a ell, 'el més
important és estar d'acord
amb el què, el com i el quan',
a la vegada que demana
d'optimitzar els resultats a
partir de la fórmula que ajudi
a sumar el màxim nombre
possible de diputats
independentistes’.

Més valoracions
Pel que fa a Xavier Pallarès,
delegat del govern a les
Terres de l'Ebre va valorar la
participació com a "molt
elevada” i va afegir que va ser
una jornada “desenvolupada
amb total normalitat i totes les
garanties possibles, gràcies al
desplegament de voluntaris,
l’organització de  i la
participació destacada de la

gent que s’ha desplaçat on ha
calgut i, per tant, cal agrair-los
l’esforç per aquesta alta
participació”. La Generalitat
també va voler destacar que
la jornada va transcórrer sense
incidències importants,
exceptuant la impossibilitat
que les EMD i les pedanies
no tinguessin habilitats punts
de votació, així com el cas
d'Horta de Sant Joan que “va
generar malestar entre els
veïns fent que sols 437 es
desplacessin a Gandesa per
votar, o que a l'EMD de la
Serra d'Almos, al municipi de
Tivissa, els veïns van acabar
instal·lant una urna i recollint
uns 150 vots que van ser
traslladats a l'Ajuntament al
final de la jornada, però que la

Generalitat, per evitar que els
puguin acusar d'irregularitats,
va decidir que no es poden
comptabilitzar”. Pallarès va
explicar-ho dient: "No volem
donar una opció de queixa als
que no volen comprendre que
va ser una jornada
democràtica".
Per la seva part el secretari
adjunt de política municipal
del PSC, Manel Vega, va dir:
“el que ha quedat clar és que
no hi ha solució que no passi
per la via del diàleg, la
negociació i el pacte. És un
error plantejar les solucions
als jutjats, ara és l’hora de la
política, ho hem demanat
més d’un cop. Ni
l’immobilisme ni la
unilateralitat d’uns i altres ens

porta enlloc. La proposta
socialista és la solució
Federal, reformar la
constitució per adequar-la a
un nou encaix Catalunya i
Espanya on la majoria ens
sentim còmodes, però
també aprofitar l’ocasió per
fer els canvis que ens
demanda la ciutadania, com
són la transparència i la lluita
contra la corrupció, la
limitació de mandats i molts
d’altres temes que són part
del debat públic actual”. 
L’ANC Ebre, per acabar, se
sent molt satisfeta per l’alta
participació i pels resultats i va
voler remarcar que la població
catalana va “donar una lliçó
molt gran de democràcia a
Espanya i al món sencer”.

«La independència, 
més prop»

Dimecres el president
de la Federació de l'Ebre
d'ERC, Gervasi Aspa,
acompanyat del
secretari de Política
Parlamentària, Francesc
Gas, i del Secretari de
Política Municipal de la
Federació, Adam Tomàs,
va valorar la jornada del
9 de novembre a les
nostres comarques.

“L'Ebre ha pres consciència que només podrà tenir un futur millor amb la independència”

“Diumenge vam començar a caminar com a ciutadans lliures”

9-N. UN ABANS I UN DESPRÉS. LES REACCIONS

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Cronologia d’una setmana històrica
El 9-N a l’Ebre

Cinc dies després de l'històric
9N la pregunta que la majoria
es torna a fer, és la mateixa
que quan el tribunal constitu-
cional va prohibir el referen-
dum: I ara què? 
Tot i les traves ja conegudes,
l'esperat 9N va arribar. Un
dia històric que marcarà un
abans i un després. El poble
català s'ha fet escoltar i ha
estat clar amb un 80,76 % de
Sí-Sí. Malgrat de la no validesa
legal, queda clar que social-
ment ha tingut molta repercu-
sió, inclús fent-se  a través de
mitjans internacionals. 
Un total de 65.635 ciutadans
de les Terres de l’Ebre van
participar el 9N, dels quals
55.932 van apostar pel Sí Sí.
El municipi amb un major nom-
bre de votants va ser Tortosa
amb 10.587, dels quals
8.896 a favor del 'sí-sí'. Seguit
per Amposta, amb 7.015
amb 5.954 per al 'sí-sí'. Sant
Carles de la Ràpita va tenir
5.321 dels quals 4.655 per al
'sí-sí' i Deltebre, amb 4.559

dels que 4.026 pel 'sí-sí'. Per
la seva part, les altres dues
capitals de comarca van
registrar: Móra d'Ebre 2.115
vots, dels que 1.799 “sí-sí” i
Gandesa va registrar 1.161
dels que 1.002 van anar per
al 'sí-sí'. Dilluns, 10 de novem-
bre, la seu de la Delegació
Territorial del Govern a les
Terres de l’Ebre, a l’igual que
altres arreu de tota Catalunya,
va habilitat un nou punt de par-
ticipació, que estarà obert fins
al 25 de novembre, moment
en que es sumaran tots els
vots. Sols dilluns, de les 9 fins
a les 14.00 h  van passar  per
la delegació de l’Ebre 115 per-
sones.  I ahir s’informava que
n’eren més de 300. Després
de l’alegria viscuda per la
majoria dels catalans la nit del
9N, les reaccions no es van
fer esperar i des de Madrid
van arribar les primeres críti-
ques per part de membres del
govern d’Espanya. Per la seva
part, el portaveu de la
Generalitat i conseller de

Presidència, Francesc Homs
va anunciar que el Govern
ampliarà el recurs sobre el
9N que va presentar diven-
dres passat davant el Tribunal
Constitucional incloent les
declaracions que el president
Mariano Rajoy va fer dissab-
te. Homs va recordar que
Mariano Rajoy "va tenir el
cinisme de dir que el que pas-
sava el diumenge no era una
consulta ni un referèndum, lla-
vors què van recórrer?" Per la
seva part Brussel·les es va
abstenir de comentar res
sobre el 9N. Dimarts el presi-
dent de la Generalitat, Artur
Mas li va demanar a Rajoy
“diàleg permanent”, mentre
que la vicepresidenta del
Govern, Soraya Sáenz de
Santamaría avisava a CiU que
"el dret d'autodeterminació no
és possible" i acusava a la
Generalitat de "saltar-se la
legalitat amb l'excusa de la
política i que el 9-N va ser un
fracàs". 
Al que el secretari general,

Ramon Espadaler li va contes-
tar que “menys tribunals i més
política”. Dimecres a migdia
finalment va compareixer el
president Mariano Rajoy i com
era d’esperar les seves decla-
racions van ser una reiteració
al ja dit per Santamaría. Rajoy
rebutja dialogar el que qualifi-
ca de la "imposició" del
referèndum i insta Mas a can-
viar la Constitució. Mas diu
que l’Estat “ja no ens fa por”. 
Seguirem informant.

Percentatge de votacions

Fins ahir, s’han de comptabilitzar 300 vots més, efectuats a la Delegació de Govern

Gervasi Aspa: 

“s’han de convocar

eleccions el més aviat

possible, tal com 

demana l’ANC i 

proclamar la 

independència”

Xavier Pallarès: 

“la jornada fou tot un

èxit, desenvolupada

amb tota normalitat, i

amb una participació

molt elevada”

Manel De la Vega: 

“el que queda clar és

que ha d’haver-hi 

diàleg, negociació i el

pacte. La nostra 

proposta és la solució

federal”

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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“Des del grup municipal de
CiU pensem que és fona-
mental la participació ciu-
tadana en les decisions i
en la gestió municipal. És
per això, que creiem
imprescindible que els
veïns del municipi puguem
decidir de quina manera i
com es gasten els diners
públics. Els pressupostos
participatius, per tant, són
un mecanisme que ens ha
de permetre decidir entre

tots i totes sobre la gestió
del nostre propi futur,
sobre quin model de muni-
cipi volem”, ha explicat
Ivan Romeu.
El grup municipal de CiU té
la intenció de dur a terme
la campanya
Pressupostos Participatius
a Alcanar, a les Cases
d’Alcanar i a Alcanar
Platja, tenint presència els
dies de mercat i amb
punts de recollida de pro-
postes per diferents esta-
bliments del municipi.
Aquesta campanya que
ara comença s’allargarà
fins que l’equip de govern
presenti la seua proposta
de pressupost municipal
per al 2015 al plenari.
Segons el comunitat de
CiU Alcanar, la forma de
fer arribar les propostes la
ciutadania pot ser de dife-
rents formes: 
-als punts de recollida de
propostes, omplint les but-
lletes que hi trobaran i
dipositant-les a les urnes. 
-Mitjançant la pàgina web

de www.participaciociuta-
dana.com.
AlFacebook.com/Participa
cio.CIUtadana  
-A través del correu pres-
supostos@participaciociu-
tadana.com.
“El conjunt de propostes
que es recolliran prendran

forma d’al·legacions i
seran proposades i defen-
sades pels regidors de
CiU al ple dels pressupos-
tos. L’objectiu d’aquesta
campanya és afavorir el
desenvolupament d’una
nova cultura de participa-
ció popular i oberta per tal

que les inversions que es
duguin a terme al municipi
corresponguin a les neces-
sitats reals, justes i desitja-
des per la població.
Alhora, CiU exigeix una
major transparència admi-
nistrativa per part de
l’Ajuntament d’Alcanar”.

CiU d’Alcanar va
començar ahir la nova
campanya dels
P r e s s u p o s t o s
Participatius, al mercat
municipal. Aquesta ini-
ciativa es va encetar
amb èxit l’any passat i
va permetre presentar
fins a 20 esmenes de
part de la ciutadania
als pressupostos muni-
cipals del 2014.

Des de l’Àrea de Turisme de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar aquests darrers mesos
s’està treballant intensa-
ment per tal que el municipi
obtingui el segell de
Destinació  de Turisme
Esportiu especialitzat en
activitats subaquàtiques i
esports nàutics. De fet, és
un projecte en el qual s’han
implicat diversos sectors 

econòmics de la vila com
l’hostaleria, allotjaments,
activitats nàutiques,
comerços especialitzats,
entre d’altres. Aquesta certi-
ficació, que es preveu obte-
nir abans de final d’any, l’a-
torga l’Agència de Turisme
de la Generalitat de
Catalunya. “Aconseguir
aquest segell serà una 
eina molt potent de promo

ció turística. A Catalunya hi
ha una dotzena de municipis
que compten amb un certifi-
cat d’especialització esporti-
va com aquest. I a les Terres
de l’Ebre només ho té
Amposta”, subratlla Andreu
Martí, alcalde de l’Ametlla de
Mar.
I és que aquest segell com a
destinació turística especia-
litzada permetrà que la

Generalitat a l’hora de de
promocionar Catalunya
entre la seva oferta especia-
litzada també recomani el
municipi de l’Ametlla de Mar
tant a nivell nacional com
internacional.  A través, per
exemple, del Buy Catalunya,
del Catalunya Experience . A
més, permetrà que la Cala
també es converteixi en
destinació d’esdeveniments
esportius de ressò nacional
i internacional, i estada per a
esportistes d’alta competi-
ció, turistes que centren les
vacances en l’esport, turis-
tes que practiquen l’activitat
esportiva durant el temps

d’esbarjo, o bé el públic visi-
tant amant dels grans esde-
veniment esportius.
Cal tenir en compte que el
municipi compta amb tres
ports esportius (Club
Nàutic, Marina Sant Jordi i
Calafat) amb tradició i vincle
amb la vela i que l’Ametlla
de Mar té un fons marins de
qualitat en el qual la pràctica
del submarinisme o de l’s-
norkel  cada cop té més
força.
Només 13 municipis tenen
a Catalunya la Certificació
amb segell de Destinació de
Turisme Esportiu.

L’Ametlla de Mar treballa per convertir-se en
Destinació de Turisme Esportiu 

Els cinc operadors turís-
tics italians, Comgagni di
Viaggio, Competition
Travel, Grimaldi, Panda
Aventure i Spagnamania,
especialitzats en el pro-
ducte de turisme esco-
lar, han visitat recent-
ment les Terres de
l’Ebre, amb motiu del
contacte establert pel
centre de promoció turís-
tica que l’Agència
Catalana de Turisme té a
Itàlia. El Patronat de
Turisme de la Diputació
de Tarragona ha coordi-
nat la visita d'aquest ope-
radors turístics a la des-
tinació, amb l'objectiu de
presentar-los-hi tots
aquells actius que puguin
fer possible la inclusió de
les Terres de l'Ebre en el
seus catàlegs. 

Les Terres de
l’Ebre atrauen a
operadors
italians

L'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta ha
obtingut un any més
(2012, 2013 i 2014) el
Premi TOP 20 en la
categoria de gestió glo-
bal, atorgat per la reco-
neguda consultora de
serveis sanitaris Iasist.
Aquesta distinció el
situa segon en la seva
categoria d’un total de
29 centres de tota
Espanya. L’HTVC ha fet
balanç dels darrers
quatre anys d’activitat a
partir dels paràmetres
mesurats per l’hospital
i que el confirmen com
el centre de referència
a l’Ebre. 

Premi TOP 20 a 
l’HTVC

CiU d’Alcanar enceta una nova edició 
de la campanya de Pressupostos Participatius

Des d’ahir dijous, al Mercat municipal: “l’any passat fou un èxit i va permetre presentar fins a 20 esmenes”

Especialització en activitats subaquàtiques i esports nàutics

ACTUALITAT
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El Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova, en sessió ordinària de data 30/10/2014, va
aprovar inicialment la Modificació puntual per l’ordenació de l’admissió de l’ús de ser-
veis funeraris en la normativa refosa de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Móra la Nova,  el qual se sotmet a consultes de les administracions públiques afec-
tades i del públic interessat, així com, a informació pública pel termini de TRENTA
(30) DIES durant els quals es poden presentar les al·legacions que es considerin
adients.

Així mateix, va acordar suspendre la tramitació  de llicències de les sales de vetlla,
tanatori i crematori de cadàvers, pel termini d´UN ANY, en els àmbits següents: 

1.- Àmbit de suspensió de llicències de sales de vetlla en les següents àrees del pla-
nejament vigent: 

- Casc Antic (Claus 5)
- Subzona Urbana I (Clau 6a)
- Zona d’edificació aïllada (Claus 8)
- Subzones III i V de tipologies específiques (Claus 10c i 10p1)
- Subzona Industrial I (clau 11a)
- Zona de verd privat (clau 12)
- Sector de desenvolupament urbà S3 (Bancalets)
- Sector de desenvolupament urbà S17
- Sector de desenvolupament urbà S20

2.- Àmbit de suspensió de llicències de tanatori en les següents àrees del planeja-
ment vigent: 

- Casc Antic (Claus 5)
- Zona Urbana (Claus 6)
- Zona d’edificació aïllada (Claus 8)
- Zona de tipologies específiques (Claus 10)
- Subzona Industrial I (clau 11a)
- Zona de verd privat (clau 12)
- Tots els sectors desenvolupament urbà sense pla parcial (Claus 13)
- Plans parcials aprovats residencials

3.- Àmbit de suspensió de llicències de crematori de cadàvers en les següents àrees
del planejament vigent: 

- Casc Antic (Claus 5)
- Zona Urbana (Claus 6)
- Zona d’edificació aïllada (Claus 8)
- Zona de tipologies específiques (Claus 10)
- Zona industrial (claus 11)
- Zona de verd privat (clau 12)
- Tots els sectors desenvolupament urbà  sense pla parcial (Claus 13)
- Plans parcials aprovats residencials
- Tots els sectors de desenvolupament industrial sense pla parcial (Clau 14)
- Polígon industrial Aubals

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a la secretaria d’aquest
Ajuntament, de dilluns a divendres, de 10.30 h a 14.00 h.

Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Móra la Nova, 3 de novembre de 2014

Ferran Bladé Pujol
Alcalde

AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

EDICTE

El conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
(DAAM), Josep Maria
Pelegrí, i el conseller
d’Empresa i Ocupació
(DEMO), Felip Puig, han sig-
nat avui un conveni amb el
president de l’empresa
Compañía Española de
Investigación y Fomento
Minero, SA (INFOSA), Feliu
Sucarrats, i amb la directo-
ra general d’Endesa a
Catalunya, Isabel Buesa, i el
director de la zona de

Catalunya Occidental
d’Endesa, Rosario
Zaccaria, per dur a terme la
solució definitiva del submi-
nistrament elèctric a Infosa,
responsable de l’explotació
de les Salines de la Trinitat
situades al Parc Natural del
Delta de l’Ebre a Sant
Carles de la Ràpita
(Tarragona). Aquesta actua-
ció consistirà en la substitu-
ció de l’actual línia aèria per
un cable subterrani subma-
rí, titularitat de l’empresa
ENDESA. La nova infraes-
tructura es construirà en un
termini de quatre mesos a
partir del moment  que
Endesa, que es responsabi-
litzarà de l’obra i serà la titu-
lar de la línia, disposi de
tots els permisos i autorit-
zacions necessaris per a la
seva execució. En total, la
instal·lació del cable sote-
rrani submarí suposarà una
inversió de 800.000 euros,
dels quals Infosa n’assu-
mirà un 50%, Endesa un

30% i la Generalitat, el 20%
restant. INFOSA és una de
les principals salines pro-
ductores de sal marina a
Espanya i l’única salina
marina de Catalunya, i pro-
dueix 80.000 tones anuals
de sal marina cada any en
les 970 hectàrees que
explota. El conseller
d’Agricultura, Josep Ma
Pelegrí, ha explicat la
necessitat de
l’Administració de donar
resposta a problemes com
aquest mitjançant la
col·laboració públic-priva-
da, així com amb la coope-
ració entre administra-
cions, que ens ha de fer
més eficaços a l'hora d’a-
portar solucions als proble-
mes del territori.
Segons Pelegrí, “aquest
conveni aporta una millora
substancial a les condi-
cions dels espais naturals i
els hàbitats de les aus pro-
tegides de les Terres de
l’Ebre i específicament

d’una zona emblemàtica
com és el Delta de l’Ebre,
declarat Reserva de la
Biosfera; es tracta d’uns
espais i unes espècies que
hem de protegir des del
punt de vista de la conser-
vació de la biodiversitat,

però també des d’un punt
de vista de l’atractiu paisat-
gístic a través de la millora
d’aquest  patrimoni natural
que també ha de servir per
millorar la qualitat de vida i
l'economia dels municipis
que el tenen”. 

El cost d’execució del
cable subterrani subma-
rí es preveu que sigui de
800.000 euros.
Les parts han acordat
que la Generalitat n’as-
sumirà un 20% del cost,
ENDESA el 30% i INFO-
SA el 50%.

La recollida de material
escolar que està tenint
lloc durant els passats
mesos d'estiu i fins ara al
municipi de Tortosa ha
recaptat importants quan-
titats de tota mena de
material, incloent llàpis-
sos, retoladors, bolígrafs,
paquets de fulls, gomes
d'esborrar, llibretes,
escaires i cartabons, cap-
ses de colors i, fins i tot,
diccionaris. Tot aquest
material s'ha anat repar-
tint durant les dos darre-
res setmanes a les esco-
les. La campanya de
recollida de material
escolar està organitzada
des de la Plataforma
Projecte Sòcio-Educatiu
6/16, amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament de
Tortosa i la Generalitat de
Catalunya. La recollida va
incorporar diferents
actuacions. 

Tortosa recapta
material escolar
en diferents
jornades

Conveni per soterrar la línia elèctrica de l'explotació
salina situada al Parc Natural del Delta de l'Ebre

Entre Generalitat, Endesa i Infosa

ACTUALITAT
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Carles Luz, alcalde de
Gandesa,  ens va dir ahir
que “és una troballa molt
interessant i  important per
al conjunt arqueològic del
Coll del Moro de Gandesa.
Teníem detectada la torre i
es podia intuir el poblat,
però una troballa d’aquesta
magnitud ningú se l’espera-
va”.
L’ajuntament té un conveni
signat en la UB i l'institut

Català d'arqueologia clàssi-
ca, per fer treballs durant
els pròxims 4 anys. No obs-
tant això, Carles Luz davant
aquestes novetats diu “bus-
carem recursos per a poder
fer els treballs de recerca i
consolidació, ampliant l'o-
ferta d'actius turístics de
Gandesa”.
Aquesta actuació confirma
la importància d'aquest con-
junt arqueològic, que està
integrat per una necròpoli
d’incineració, que comprèn
tres àrees ben diferencia-
des i que s’enquadra entre
finals del segle IX i V aC i un
hàbitat que va des de l’èpo-
ca preibèrica fins al segle
III. En aquesta campanya
s'han descobert restes d'un
fortí d'època romanorepu-
blicana del segle II-I aC,
probablement lligat a la
xarxa militar romana per a
la conquesta de la vall de
l'Ebre i que reaprofitava i
remonumentalitzava l'anti-
ga torre ibèrica del Coll del
Moro. En els propers anys
la recerca posarà èmfasi en
l'excavació del fortí roma-
norepublicà, els nous habi-

tatges ibèrics i la delimita-
ció de la fortificació pels
costats est, sud i oest. El
conveni entre l’Ajuntament
de Gandesa, la Universitat
de Barcelona i l'Institut
Català d'Arqueologia per-
metrà continuar amb aques-
ta intervenció arqueològica
en el marc del projecte qua-
driennal. La coordinació
dels treballs es realitzarà
conjuntament per les tres

institucions i pel que fa al
treball científic la coordina-
ció es durà a terme per la
UB i l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica, a
través del personal investi-
gador d’ambdues institu-
cions. L’Ajuntament de
Gandesa aportarà fins a
4.000 euros anuals durant
els anys 2014, 2015, 2016
i 2017, en concepte d’apor-
tació de maquinària, cessió

d’espai de magatzem, tre-
balls de la brigada municipal
i pernoctació dels arqueò-
legs i buscarà més recur-
sos. A nivell turístic el Coll
del Moro ja estava inclòs
dins les rutes de Coneix
Gandesa. 
“Aquesta troballa  probable-
ment despertarà l'atenció i
curiositat de més persones,
provocant més visites”, end
eia Carles Luz.

Arqueòlegs de la
Universitat de
Barcelona i de l'Institut
Català d'Arqueologia
Clàssica, codirigits per
Rafel Jornet, han des-
cobert restes d'un sec-
tor d'hàbitat, fins ara
testimonial, amb nom-
broses restes de fona-
ments de cases i
carrers formant un
urbanisme complex
construït amb terras-
ses, al jaciment del Coll
del Moro, a Gandesa.

Territori i Sostenibilitat ha
presentat als alcaldes del
territori l'estudi de la nova
carretera que unirà Riba-
roja d'Ebre (Ribera d'Ebre)
i la Granja d'Escarp
(Segrià). La infraestructu-
ra, de 27 quilòmetres,
suposarà una inversió de

40 MEUR i permetrà millo-
rar la mobilitat comarcal i
l'accessibilitat a diverses
poblacions, escurçant les
distàncies. L'estudi infor-
matiu de la nova via, que la
Generalitat ja ha sotmès a
informació pública, preveu
la construcció d'un fals

túnel de 190 metres al pri-
mer tram de la carretera,
d'orografia més complexa,
que va de Riba-roja d'Ebre
al sud d'Almatret. A més,
al nord d'Almatret, es
construirà un pont sobre el
barranc de la Vall de la Vila
de 170 metres.

Nova carretera entre Riba-roja i la Granja d’Escarp

L’Ajuntament d’Ascó ha
donat llum verd amb els
vots favorables de l’equip
de govern (CiU i PSC) i el
vot contrari de l’oposició
(IA-FIC) als comptes munici-
pals de l’any 2015, que
constaten l’eliminació total
del deute públic local. El
consistori asconenc, que
mantenia un deute públic de
2.1 ME (un 15,36% dels
ingressos), liquidarà la tota-
litat d’aquesta quantitat
abans que finalitzi l’any.
Amb aquesta decisió,
“l’Ajuntament generarà un
estalvi net de 454.000
euros anuals, tenint en
compte que deixarà d’assu-
mir interessos (113.000
euros l’any 2014) i també
les quotes periòdiques d’a-
mortització (341.000 euros
en l’exercici actual)”. 

Ascó eixuga el
deute i aprova el
pressupost 2015

L’Arxiu Comarcal de la
Ribera d’Ebre acull l’exposi-
ció. Es tracta d'una mostra
de cartografia històrica dels
segles XVII i XVIII, emmarca-
da en els actes de comme-
moració del tricentenari a la
Ribera d’Ebre. En el marc de
la inauguració del passat 7
de novembre, l’historiador
Agustí Alcoberro va pronun-
ciar la conferència “La
Guerra de Successió i
Catalunya (1702-1715). La
inauguració de l’exposició
conjunta dels quatre arxius
comarcals de les Terres de
l’Ebre, “De la Vegueria al
Corregiment” i una mostra
de la cartografia històrica
dels segles XVII o XVIII, ja
s’havia mostrat a Tortosa i
Amposta i al desembre
estarà a Gandesa.

Exposició “De la
Vegueria al
Corregiment”

Més troballes arqueològiques al Coll del Moro
Han descobert més restes de cases i carrers d’un sector hàbitat de l’assentament ibèric fortificat, a Gandesa

Preveu la construcció d’un fals túnel i d’un pont sobre el barranc de la Vall
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El diputat republicà Lluís
Salvadó ha donat suport
en nom d’ERC a la moció
que s’ha debatut al Ple del
Parlament a proposta
d’ICV, sobre les accions
polítiques i judicials que
ha de dur a terme el
Govern de la Generalitat
per no pagar el deute
amb el projecte Castor.
La moció, que, entre
altres demandes, sol·lici-
tava paralitzar el paga-
ment únic de la indemnit-
zació de 1.350.729
milions d'euros a ESCAL
UGS abans del 15 de
novembre de 2014, ha
incorporat l’esmena
d’ERC, que demanava
‘prioritzar el pagament
als afectats, per danys
materials o morals,  des-
prés d’un peritatge dut a
terme per experts desig-
nats per la Generalitat de
Catalunya’.
Precisament durant la
votació al Parlament s’ha
sabut la notícia que el
Govern espanyol havia fet

efectiu aquest dijous
mateix els 1.350 milions
d’indemnització a l’empre-
sa de Florentino Pérez. El
diputat Salvadó ha qualifi-
cat de ‘doble escàndol’
aquest pagament. D’una
banda, ‘perquè fa posar
els pèls de punta que es
doni una indemnització de
1.350 milions, que acaba-
ran convertint-se en
4.000 milions pagats pels
contribuents, a una
empresa que ha provocat
un dels desastres tècnics
més importants de
l’Europa Occidental’.
L’altre gran escàndol, per
a Salvadó, és ‘que el
Govern espanyol no hagi
prioritzat primer el paga-
ment als veïns i les
empreses del territori
afectades pels danys pro-
vocats pels terratrèmols’,
ha dit després de dema-
nar que es paralitzi la
indemnització, tal com
demanava la moció, i que
el Govern català actuï
amb la màxima con-
tundència.
El diputat, durant la inter-
venció, també ha lamen-
tat una altra part del con-
tingut del Reial decret llei
aprovat el passat 3 d’oc-

tubre pel Govern espan-
yol: ‘el més greu és el fet
de no desmantellar total-
ment el projecte Castor i
mantenir-lo en hivernatge.
Ens sembla increïble que
unes instal·lacions que
han provocat centenars
de terratrèmols puguin
tornar-se a posar en fun-
cionament’, ha afirmat
Salvadó.

“És un escàndol que abans d’indemnitzar els veïns i les empreses afectades
pel Castor el govern espanyol hagi pagat els 1.350 milions a Florentino”

Suport a una moció d’ICV aprovada amb què es demanava paralitzar el pagament únic de la indemnització

L’anomenat  Grup +18,
format per un bon nombre
de veïns i veïnes
d’Amposta que els agrada
ballar, volen que les tar-
des dels dies festius
puguin disposar d'un
espai públic com els
pobles del seu voltant, per
poder fer-ho. 
Declaren “està farts d'ha-
ver de veure com els
altres municipis disposen
d'un casal amb música en
directe pagant una entra-
da d’uns 3 euros, i nosal-
tres, si volem fer-ho ens
hem de desplaçar”. 
Es tracta més o menys d’
un centenar d’ampostins i
ampostines que van apor-

tar les seves propostes a
la Federació Associació
de veïns d’Amposta
(FAVV), la qual ha demanat
reunions amb l'actual
alcalde i la resta de caps
dels diferents partits polí-
tics, per exposar aquesta
carència. 
Grup +18 diu que
Amposta necessita un
espai “disposem de llocs
del consistori” perquè els
dissabtes a la tarda
puguin els menors de 16
anys tenir música i poder
ballar i els diumenges a
les tardes també en dispo-
sin els majors de 18 anys.
Volen poder tenir un espai
com més aviat millor i

remarquen que ha de ser
per a tothom, no només
per a una entitat. 
L’Ajuntament d’Amposta,
per la seva part, que la
proposta ja s'ha recollit i
concretat, que estan tre-
ballant per poder assolir-
ho i que en els propers
dies es comunicarà exac-
tament la fòrmula que s'ha
adoptat per respondre a
aquesta demanda ciutada-
na.

Amposta vol ballar

El passat divendres 7 de
novembre la presidenta
de l’Àrea d’atenció a les
persones del Consell
Comarcal del Montsià,
Núria Balagué, es va reu-
nir amb les membres de la
Xarxa tècnica de políti-
ques de dones a
l’Smartcentre de Santa
Bàrbara. Durant la reunió
els diferents agents van
presentar al grup de tre-
ball els actes previstos
arreu de la comarca amb
motiu de la commemora-
ció del Dia Internacional
de l’Eliminació de la
Violència contra la Dona,
que tindrà lloc el 25 de
novembre. Entre les activi-
tats que es duran a terme
destaquem la proposta
“Cinema al pati” els dies
21 i 22 de novembre, on
es podran veure diverses
projeccions que tracten
aquesta complexa temàti-
ca. Durant la trobada
també es van abordar
aspectes relacionats amb
els diferents projectes que
s’estan duen a terme a la
comarca del Montsià en
matèria de prevenció de la
violència contra les dones
i de sensibilització en
igualtat d’oportunitats.

Dones del
Montsià contra
la violència de

gènere

ACTUALITAT

“El Govern espanyol ha fet efectiu aquest dijous

els 1.350 euros a Florentino Pérez. Uns diners que

acabaran convertint-se en 4.000 milions pagats

pels contribuents, a una empresa que ha provocat

un dels desastres tècnics més importants 

de l’Europa Occidental”

L’Ajuntament

respondrà en els

propers dies

Grup +18, més de 100 veïns i veïnes de la capital del Montsià, 

són recolçats per la FAVV per “aconseguir un espai per ballar”

El pròxim dijous, 20 de
novembre a les 19
hores a l’avinguda la
Ràpita d’Amposta, a
l’alçada de la
Perruqueria Raffel
Pages by SandraM
(número 63)  es farà un
acte que vol col·labo-
rar  amb la lluita contra
el càncer. Es tracta de
la presentació i posada
a la la venda d’un
calendari solidari 2015
amb fotografies de
models que han patit
les conseqüències d’a-
questa malaltia i que
les han superades i
que han volgut ajudar
d’aquesta forma.

Calendari en
benefici de la
Lliga Contra
el Càncer a
Amposta
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Dimecres es van presentar
en roda de premsa les
21enes Jornades gastronò-
miques dels cítrics d'Alcanar
i també es va anunciar la
presentació que es farà el
pròxim dilluns 17 de novem-
bre a les 19:30 hores, del lli-
bre "La clementina d'Alcanar
a la cuina", un receptari ela-
borat gràcies a un conveni
entre l’Ajuntament d’Alcanar i
la Fundació Alícia, i amb la
col·laboració de la Diputació
de Tarragona que mostra les
possibilitats de la clementina
d’Alcanar. Amb aquesta pre-
sentació s’iniciaran uns dies
dedicats al producte estrella
del camp canareu, la cle-
mentina, amb activitats rela-
cionades des del seu conreu
fins al moment final, el seu
consum. Aquest llibre és el
resultat de l’estudi i el treball

que ha elaborat la Fundació
Alícia en els laboratoris de la
seva cuina, d’on han sortit
receptes creatives i molt
innovadores. Incorpora la
clementina a tot tipus de
plats, amb receptes que els
restaurants del municipi
d’Alcanar aniran incorporant
en les seves cartes.
L’objectiu del llibre és aug-
mentar i divulgar l’ús de la
clementina d’Alcanar a la
taula. Un dels elements més
representatius de la cultura
popular és precisament la
cuina, i la cuina no és només
l’acte de menjar, sinó també
tot el procés de preparació.
I per a Alcanar, això és un
element cultural molt impor-
tant, va dir l’alcalde, Alfons
Montserrat. D’altra banda,
recordar que  les Jornades
citrícoles organitzades per

l’Ajuntament d’Alcanar i el
Departament d’Agricultura
de la Generalitat de
Catalunya, seran sessions
gratuïtes i tindran lloc a l’edi-
fici dels Serveis Agraris
“Joan Gil” d’Alcanar, del 17
al 21 de novembre, a les
19:30 hores. I coincidint
amb la celebració de les
Jornades citrícoles, del 21
de novembre al 21 de

desembre se celebraran
també les 21enes Jornades
gastronòmiques dels cítrics
una bona oportunitat per a
tastar les innovadores pro-
postes del receptari la cle-
mentina d’Alcanar a la cuina,
ja que els 17 restaurants
participants inclouran recep-
tes del llibre en els seus
menús al llarg d’aquest mes.

A la Ràpita, del 22 de novembre al 8 de desembre. La Diada del Llagostí serà el dissabte 29

Terres de l’Ebre a l’Eufònic Urbà

Aquesta nit a les 22 hores a
l’Auditori Felip Pedrell de
Tortosa podreu gaudir d’a-
quest musical que explica
una història de parella utilit-
zant 75 cançons d’amor,
totes elles grans èxits de les
últimes dècades.
Es tracta d’una divertida
comèdia que utilitza com a

únic diàleg la música.
Cançons d’estils diversos
(pop, rock, coples, etc.)
totes elles amb l’intenció d’e-
mocionar a través de la nos-
talgia a l’espectador.
Els protagonistes són l’actriu
Karen Gutiérrez i l’actor
Manuel Ramos i el preu és de
12 euros.

El musical “Lo tuyo y lo mío”

De l’1 al 30 de novembre se
celebren les Jornades gas-
tronòmiques de la cuina de
l’oli a Santa Bàrbara. Durant
tot el mes es podrà assaborir
els diferents menús que ofe-
reixen sis restaurants de la
zona per a aquesta ocasió. A

més a més, dintre dels
“Dissabtes de tardor” del
cicle “Cultutardor” aquest dis-
sabte es podrà gaudir de l’ac-
tuació del cantautor Joan
Rovira i el pròxim del 21 al 23
de la Fira de l’Oli novell, dels
cítrics i del comerç. 

XVII Jornades Santa Bàrbara

La promoció d’aquest pro-
ducte “estrella” de la llotja
rapitenca s’ampliarà amb la
Diada del llagostí el pròxim
dissabte 29 de novembre al
pavelló firal del municipi, on
cada restaurant participant
presentarà una de les seves
propostes culinàries, que
passen per plats tradicionals
com llagostins a la marinera
o amb estofat de sèpia i
patates, així com receptes
més innovadores com ravio-
lis de llagostins amb pasta
wanton, crema de ceps i
tòfona de Morella, o llagos-
tins amb ceba caramel·litza-
da i cruixent de carxofa. El
certament obrirà les seves
portes al públic a les 12
hores i hi participaran un
total de 10 restaurants
locals, a més de la Confraria
de Pescadors Verge del
Carme i altres empreses i
productors agroalimentaris

del territori, que formen part
del Col·lectiu de Cuina la
Ràpita-Delta de l’Ebre.
L’organització preveu repar-
tir-hi entre 2.000 i 3.000
racions. Cada tiquet de
degustació, amb consumició
inclosa, tindrà un preu de 5
euros.
L’objectiu d’aquestes jorna-
des, segons el regidor de
Turisme, Lluís Granero, és
fer valdre el llagostí i reivindi-
car-lo “com un producte
estrella de la Ràpita i del
delta de l’Ebre davant altres
poblacions veïnes que el
reclamen com a seu”. En
aquest sentit, Granero va
destacar, en una roda de
premsa el passat dimarts, el
port de la Ràpita com el cap-
davanter en captures d’a-
questa espècie a la zona.
La llotja de Sant Carles de la
Ràpita ha capturat fins al
moment aquest 2014 un
total de 21,6 tones repre-
sentant una facturació de
404.000 euros a la llotja. El
sector confia que des d’ara i
fins a finals d’any, la mitjana
de captures s’incrementi
considerablement, gràcies a
que “els temporals de llevant
típics d’aquesta època fan
sortir el producte de sota la
sorra a la superfície”,
segons destaca el secretari
de la Confraria de
Pescadors Verge del Carme,
Joan Balagué. Amb tot, la
confraria pensa que serà difí-

cil arribar a les xifres rècord
del 2013, quan es van cap-
turar un total de 37,7 tones
de llagostins, que van supo-
sar una facturació de
687.000 euros. 
El nombre de captures de lla-
gostins depèn, segons expli-

ca el secretari de la confra-
ria, de dos factors: la mete-
orologia i la mateixa cadena
tròfica de les espècies, que,
en aquest darrer cas, és una
qüestió cíclica.

12a. edició de les Jornades
Gastronòmiques del Llagostí

Per a fomentar el seu con-
sum i rendir-li culte, els
restaurants del Col·lectiu
de Cuina La Ràpita-Delta
de l’Ebre celebraran les
dotzenes Jornades
Gastronòmiques del
Llagostí amb menús espe-
cials a partir de 30 euros.

Jornades dedicades als cítrics a Alcanar
I el pròxim dilluns presentació del llibre “La clementina d’Alcanar a la cuina”

ACTUALITAT

Torna l'Eufònic Urbà a l’Arts
Santa Mònica de Barcelona
de l’11 al 13 de desembre.
Seran tres dies intensos
que serviran per donar a
conèixer moltes creacions
gestades al territori o crea-
des expressament per a
aquesta edició d’Eufònic. En
l’edició urbana d’Eufònic hi

trobarem dues línies de pro-
gramació diferenciades: les
propostes més artístiques,
experimentals i d’investiga-
ció sonora i visual i les pro-
postes més expansives i
obertes entorn a les pràcti-
ques audiovisuals. 
Entrada gratuïta. 

La Jueva de Tortosa al Maestrat
Coincidint amb "El 600 aniver-
sario del Concilio Rabínico-
cristiano" (conegudes com
les disputes de Tortosa), la
població de Sant Mateu
(Maestrat)  escenificarà la
clausura final del Concili presi-
dit pel Papa Luna i les
Alhames de la Corona

d'Aragó. 
La representació tindrà lloc el
pròxim 15 de novembre a les
18 hores a l'Esglèsia
Arciprestal. També és pot
gaudir de les originals visites
guiades que fa pel Call jueu
de Tortosa cada 2on i 4rt  diu-
menge de mes.

La directora territorial del
Departament a les Terres de
l'Ebre, Manolita Cid, li va
entregat el passat dimecres
la medalla Centenària del
Departament a Manuel
Frigola. 
Amics i familiars de l’home-
natjat, el personal i la direc-
ció del centre, així com

representants de
l’Ajuntament van assistir a la
celebració. Nascut el 9 de
novembre de 1914, Manuel
Frigola Alaña ha treballat a
Batea de pagès tota la vida.
Actualment viu a la residèn-
cia d’avis del municipi on rep
sovint la visita de les seves
nebodes.

Demà dissabte a les 20 hores a l’Auditori de la Lira Ampostina
l’Orquestra Simfònica de les Terres de l’Ebre farà un concert sota
la dirrecció de Jordi Bonilla i amb Ivan Launes com a violinista solis-
ta. I el diumenge 16 a les 19 hores ho farà a l’Auditori de Tortosa.
En total són 55 músics del nostre territori.

Actualitat

Dimecres es va presentar, din-
tre del programa de la segona
setmana del comerç a
l’Ampolla,  una nova aplicació
de mòbil que facilitarà infor-
mació del municipi a diversos

nivells: itineraris recomanats,
festes, allotjaments, restau-
rants, comerços, etc.
Aquesta informació esta dis-
ponible en català, castellà,
francès i anglès.

Nova App a l’Ampolla

Manuel Frigola, medalla Centenària
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CRACS de la setmana: Los Comediants de Tivenys
MICHEL VIÑAS

“LA SATISFACCIÓ MÉS GRAN ÉS VEURE QUE LA GENT S’HO PASSA BÉ”
Los Comediants de Tivenys
estan de moda. Un grup
d’actors locals improvisats
que treballen durant l’any
per fer una única actuació i
que cada any van incremen-
tant la professionalitat de
l’obra que representen i, a
la vegada, tenen més reper-
cussió. Enguany, però, no
només faran una actuació.
A més de festes de Tivenys,
també estaran a Bítem el
dissabte dia 22, al Local.
No només ho fan perquè en
gaudeixen amb el teatre,
sino que també perquè són
solidaris. Part de la recapta-
ció de les actuacions de les
festes de Sant Miquel la van
donar a la Lliga Contra el
Càncer i als Serveis Socials
de l’Ajuntament de Tivenys.
Parlem amb Los
Comediants de Tivenys,
vocació per fer disfrutar als
demés. Això no té preu. És
el secret. 

Més Ebre: Quan i com van
sorgir Los Comediants de
Tivenys?
Los Comediants: Fa un
parell d’anys va sorgir la
idea per part de
l’Associació de Joves de fer
un grup de teatre. Es va
triar una obra, es va assajar
i ja és la tercera, senyal que
hem tingut acceptació.
També s’ha de dir que sem-

pre hem jugat a casa i
tenim l’àrbitre comprat...
Enguany sortim fora  i a
veure que passa. Esperem
que a Bítem agrade tant
com a Tivenys...
ME: Qui forma el grup?. 
LC: Ara està format per
Laura Mauri, Núria Piñol,
Eva Roig, Jana Vicente, Eva
Espinosa, Sara Fons,
Eugeni Piñol, Toni Piñol i
Sisco Besalduch que són
els que actuen. Maria Piñol
fa d’apuntadora i José
Antonio Prieto de
director/sofridor.
ME: Sempre hi ha algú que
impulsa, que encèn la
flama... 
LC: Ui, encesos ho estem
tots! La flama s’encen quan
fa temps que no fem comè-
dia i quan arribem als
darrers dies de l’estrena, ni
t’explico. Llavors surt foc
per tot arreu!!!. La veritat és
que és una suma d’es-
forços i tots ho impulsem,
amb ganes i il.lusió.
ME: Pura vocació. Gaudir i
fer gaudir, aquest és el
secret.
LC: Sí, és tot per vocació.
I la veritat és que si la gent
s’ho passa bé amb el que
fem, nosaltres també. Als
assajos riem molt. Està clar
que gaudim. I molt. Aquesta
és la clau.I el premi a les
hores que dediquem.
ME: La primera obra. 
LC: La primera que vam fer
fou “Quatre nits de nuvis de
tres”. Una comèdia en qua-
tre actes o esquetxs dife-
rents on podeu imaginar
que hi havia sempre un ter-
cer personatge en discòr-
dia.
ME: Quan us costa tot ple-
gat?. I els guions... 
LC: Els guions els busquem
per internet o a la biblioteca

tot i que la segona obra va
ser de producció pròpia.
Solem “moure el rabo” quan
comença l’any i abans
féiem un assaig per setma-
na i quan s’apropava la data
de l’estrena ho incrementà-
vem per tal d’arrodonir el
resultat, però amb la darre-
ra vam començar tard
esperant guions i textos
que teníem demanats a la
biblioteca i entre això i que
aquesta obra “és més obra”
que les altres dos, hem fet
dos assajos setmanals des
de aproximadament el mes
de maig, havent d’incremen-
tar assajos al final, com no.
ME: L’obra d’enguany: ‘A
l’armari i al llit, al primer
crit’. Tot un èxit. Cinc cèn-
tims?
LC: És un vodevil o comè-
dia d’embolic on hi ha tràfec
d’homes i dones que entren
i surten i s’interrelacionen.
Sols dir que hi ha un perso-
natge, Humbert, que té una
primera cita en la Flora al
pis d’un amic, Valentí
Riberes, que és director de
cine. A partir d’aquí, tot
molt divertit. No explico
més. Qui vulgue saber, que
vingue a Bitem. 
ME: Què és el que fa deci-
dir-vos per una obra o una
altra?.  
LC: La premisa principal és
que ha de ser de riure i si hi
ha “lío” millor. Ja saps, si hi
ha picardia la xalera està
assegurada.
ME: Són moltes hores, i
moltes anècdotes. Entre
bastidors, mai millor dit.
Podem saber-ne alguna?
S’ha quedat algú en
blanc...què es fa quan
passa?. I atacs de riure, es
poden controlar? 
LC: D’hores moltes i anèc-
dotes alguna, és clar. Una

cosa que ens passa tots els
anys i que és de suposar
que els deu passar a tots
els que fan interpretació és
que arriba un moment que,
tant pel whatsapp del grup
com quan ens parlem,
anem introduïnt frases de
l’obra que escauen bé a la
conversa. El quedar-se en
blanc passa, però com
tenim una apuntadora molt
professional ens ho solven-
ta al moment i no es nota.
El de les rises ja és més

incontrolable, però si mires
obres de teatre de gent pro-
fessional també passa. ¿Qui
no ha vist ‘pixar-se’ de riure
a Paco Morán interpretant
“La extraña pareja” desprès
que Joan Pera n’hi soltés
alguna d’improvisada?
ME: Dues representacions
a Tivenys, amb una sala
que es va quedar petita i
ara un altre ‘bolo’, a Bítem.
Serà qüestió de plantejar-
s’ho per al futur.... 
LC: Estem oberts a tot i si

la fama ens crida… natros
a la faena! A veure si surt
alguna cosa més, que algu-
na que altra opció ja tenim,
tot i que sense confirmar.
ME: Los Comediants soli-
daris enguany també.... 
LC: Enguany i sempre! Vam
començar així i segur que
així seguirem, tot i que ara
hem de fer raconet per anar
comprant cosetes que ens
fan falta.

Grup de teatre de
Tivenys. Dissabte
22 actuaran al
Local de Bítem

(22.30 h)
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A manca de revisar els es-
tatuts i fixar les normes per
al procés, i de confirmar-les,
les eleccions serien el diu-
menge dia 23 de novembre.
Així es va acordar en l’assem-
blea de divendres passat.
Existia una candidatura, la

d’Agustí Rius. Una candidatu-
ra que es podria dir que té
una línia continuista, amb di-
rectius que ja hi estaven. Sal-
vador Alcalà, per motius per-
sonals, deixa la presidència i
la candidatura d’Agustí Rius
seria com un relleu. 
Robert Bertomeu, per la

seua part, apareix com una
alternativa, amb gent jove  a
llista (exjugadors com Aleix,
Màxim o Hugo Tomàs) amb la
intenció de refermar la sec-
ció de les festes del CD la
Cava.

Robert Bertomeu manifes-
tava que “he estat 21 anys ju-
gadors de la Cava, excepte
un que vaig jugar a Jesús i
Maria i un altre que vaig estar
al Roquetenc, sempre vaig ju-
gar al CD la Cava on també
he tingut col.laboracions
amb juntes de 4 presidents
diferents, acumulant expe-
riència. S’ha de valorar i res-
pectar el que s’ha fet fins ara
i destacar que persones com
Alcalà es mereixen un monu-
ment per tot el que s’han im-
plicat. Però, de vegades, un

canvi en un club és necessa-
ri i pensem que el podem
aportar”. 
Sobre una possible unió de

candidatures, Robert aclaria
que “hi ha molt bona relació
però pensem que és bo que
cadascú vagi per separat”.
Una candidatura, la de Ro-

bert, que es va presentar a
darrera hora, formalitzant els
requisits pràcticament al limit
del termini per a poder pre-
sentar-se. Però que ja és una
realitat.
Falta concretar el cens

electoral. Socis que puguin
votar sembla ser que estaran
entre els 85 o 90. Aquests
són els socis amb dret a vot.
La resta d’afiliats ho són per
les festes únicament.
Si no hi ha res de nou, el

dia 23 de novembre, sis me-
sos abans de les eleccions
municipals, sabrem qui serà
el nou president del CD la Ca-
va. Que hi hagin eleccions és
un fet històric i que cal desta-
car en el futbol actual. I que
ja va tenir un referent recent,
al CF Amposta. 

Eleccions al CD la Cava

Ja vam anunciar la set-
mana passada que havia
sorgit a darrera hora una
candidatura presidenciable
al CD la Cava. I que s’afegia
a la d’Agustí Rius, que ja
existia. Per tant, hi haurà
eleccions. 

A MANCA DE REVISAR ELS ESTATUTS, PODRIEN SER EL DIA 23 DE NOVEMBRE

Dues candidatures: Agustí Rius i Robert Bertomeu

M.V.

Fa dues temporades ja es
van viure unes eleccions al CF
Amposta. La candidatura de
Jordi Pérez va guanyar per un
vot a la de Toni Ruiz. Ara, al
nostre territori, es tornarà a
viure un procés electoral, al CD
la Cava. La reflexió que puc fer
és la mateixa que vaig efectuar
quan es van produir els comi-
cis a l’Amposta. D’entrada, és
força positiu per a un club, i
més avui en dia, que hi hagi
tanta gent amb interés de tirar-
lo avant, de lluitar i implicar-se.
Es molt positiu. Demostra que
té molta vida i que té la flama
encesa. 
Però pot arribar a no ser-ho

si crea alguna mena de divisió.
Jo espero que no la cree. I no
té perquè. No obstant, ja sé
sap que si hi ha eleccions no
tothom pot quedar satisfet. Al-
gú no guanyarà. I aquí és on,
passi el que passi, s’ha de bus-

car la unitat mà-
xima. Pel bé de
l’entitat. 
Penso que es

podrà aconse-
guir. Un club està
per sobre de totes les candida-
tures que es puguin presentar. 
Així mateix, es parla de si la

candidatura de Robert es va
presentar de forma accelerada
i a darrera hora, donant-se d’al-
ta de socis en alguns casos
l’últim dia. Segurament va ser
així però també és cert que
feia temps que Robert i el seu
grup tenien en ment presentar
la candidatura. Si hi ha rera-
fons polític amb tot l’afer és
una qüestió que pot existir  i
que de fet existeix. Es inevita-
ble que es pugui pensar que sí.
Sigui com vulgui, qui ha de sor-
tir beneficiat ha de ser el CD la
Cava. 
Aquesta és la conclusió.  

Noves eleccions

Al CF Amposta, van haver-hi eleccions fa unes
temporades. Ara un altre club ebrenc 

entra en un procés electoral

Història

La Rapitenca visita
l’Igualada

Partit trampa

Va acabar cinquè

El cadet rapitenc, a Lituània
VA PARTICIPAR EN UN TORNEIG

El cadet de la Rapitenca,
amb Fernando Garcia a l’ex-
pedició, va viatjar a Lituània,
a Vilnius, per disputar un tor-
neig. Va perdre contra el Ri-
ga (2-0) i va guanyar a l’Atei-
tis per 0-3. El partit per
decidir el pas a les semifinals
estava 1-0 per a la Rapitenca
i passant 3 minuts (la norma
era que no es podia afegir

temps) el Lokomotive de
Minks va empatar. 
La Rapitenca va guanyar

l’Ateitis en el partit pel cin-
què i sisè lloc. L’equip rapi-
tenc va ser invitat per Barce-
lona Soccer Academy. Pol i
Joe foren jugadors destacats
en el torneig.  

L’Ascó va guanyar a la Pobla (1-2)

Cop d’autoritat
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar al camp
de la Pobla, equip també situat
a la part alta de la taula (1-2).
Un cop d’autoritat de l’equip de
Rubio que va haver de remuntar
el gol inicial dels locals que va
venir per una acció desafortu-
nada de Gabernet (gol en prò-
pia porteria). La primera meitat
va ser més de la Pobla però en
els darrers minuts, l’Ascó ja avi-
sar que volia reivindicar-se en
aquest partit. I que volia refer-
mar la seua candidatura per es-
tar entre els quatre primers. A
la represa, el partit va estar
obert i l’Ascó va anar a remun-

tar. Eizaguirre empatava (64’) i
el conjunt riberenc no va cedir
en un derbi intens. José Ra-
mon, amb una gran rematada
amb el cap, intel.ligent, certifi-
cava l’1-2 que feia justícia. Tres
punts i l’Ascó és tercer i diu-
menge podria ser líder. 

L’Ascó rebrà diumenge a
les 12 h. el Rubí, actual
líder,  dos punts per

davant.

Diumenge

L’Amposta juga demà al camp del Torredembarra

La Rapitenca visita el cuer
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va guanyar el
Mollerussa (2-0) i s’estabilitza a
la taula (és cinquè). Són nou
punts de 12. L’equip va saber
adaptar-se al partit i va ser pràc-
tic conservant el gol de Xavi
Anell, bona arribada i rematada,
i sentenciant, quan tenia més
espais a la represa, amb una ac-
ció del juvenil Paez que es va an-
ticipar al porter visitant, eterna-
ment lent en la sortida. El partit
es va crispar al segon temps,
amb moltes faltes i va acabar
amb certa tensió al túnel de ves-
tidors. Didac va debutar.
Delfin valorava la victòria:

“era un partit de la nostra lliga i
el vam traure. L’equip va saber
llegir-lo i va fer una molt bona
feina, amb serietat defensiva.
Tres punts importants”. La Rapi-
tenca té una visita trampa diu-
menge, al camp de l’històric
Igualada, un equip en hores bai-
xes: és cuer. Agus és dubte.
Per la seua part, l’Amposta es

desplaça demà a Torredemba-
rra on jugarà a les 16.30 h. L’e-
quip de Teixidó va empatar con-
tra el Viladecans (2-2). Els
barcelonins es van imposar en
la primera mitja hora, fent el 0-
1. Empatava Callarisa amb una
rematada a la sortida d’un cór-
ner, però quan l’Amposta sem-
blava que millorava, arran d’un
córner, el Viladecans va marcar
l’1-2. A la represa, el partit va
estar bastant travat. Però en el
darrer quart, l’Amposta va tan-
car el rival i una falta que va
traure Gustavo, va rematar-la
Barrufet amb el 2-2. Becerra va
poder fer el 3-2 però també el
Viladecans va poder fer el 2-3.
El porter Diego, lesionat, és
dubte.   

Agustí Rius, a l’esquerra, i Robert Bertomeu, candidats.
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El R. Bítem, després de qua-
tre jornades sense guanyar, ha
esvaït els dubtes per la via ràpi-
da. Tres victòries seguides,
dues d’elles fora de casa. Diu-
menge, va ser un triomf de pres-
tigi, al camp el Valls (0-4). “Vam
fer un partit molt complet, ju-
gant amb molta serietat en de-
fensa i tenint efectivitat. A la re-
presa, amb el 0-2, l’important
fou que no vam baixar la intensi-
tat i que no vam pedre l’ordre
defensiu. Hem de seguir així”,

deia el tècnic que afegia que “ni
fa unes setmanes érem els més
fluixos ni ara som els millors.
Ens feien falta aquestes victò-
ries i les hem aconseguit. Hem
sabut sobreposar-nos i ja cal
pensar en diumenge, partit en el
que no val confiar-se”, advertia
el tècnic Sergio Navarro. 
Guillem i Joel Crespo van am-

pliar la golejada quan el partit
estava trencat. Gran imatge de
l’equip de Bítem com també es
reconeix de Valls. 

El Remolins-Bítem es dispara
GOLEJADA A VALLS (0-4). JOTA VA ESTAR BRILLANT

La Cava segueix en línia as-
cendent, sobre tot a casa. Va
guanyar a l’Ampolla equip que
es presentava molt limitat per
les baixes i que va haver d’afe-
gir-ne a Edgar, lesionat a l’escal-
fament: “totes les dificultats s’a-
junten”, deia Cotaina. Robert, de
penal, va fer aviat el 0-1. Però la
Cava va reaccionar bé i “vam ju-
gar amb molta intensitat, amb
fases de bon joc. Crec que vam
fer un partit molt complet”, deia
Camarero. Costes, després

d’anys sense jugar, va tornar
per ajudar a l’Ampolla, sense
porters per les sancions d’Aitor i
Chema (també haurà de jugar
contra el Roda, diumenge). Fe-
rran, de falta, va empatar i
abans del descans, una jugada
d’escola, ben combinada, va cul-
minar-la Taio amb el 2-1. A la re-
presa, l’Ampolla es va queda-
amb deu. La Cava no va
sentenciar i va acabar patint per-
què l’Ampolla també va tenir la
seua opció. 

La Cava, ferm a casa
VA GUANYAR A L’AMPOLLA (2-1)

Minut emotiu per a Selu
EN RECORD AL SEU PARE. TRIOMF DEDICAT

El Jesús i Maria va vèncer a Camp Clar en un partit molt travat i
amb un rival que va jugar amb molta intensitat defensiva. Ferreres
va tenir les primeres ocasions però va ser Teixidó qui va marcar el
0-1 al minut 21 de la primera meitat. A la represa, aviat, Teixidó,
de penal, va marcar el 0-2 i el partit ja va ser molt travat, sense
continuïtat, “però vam mantenir la serietat defensiva i l’equip va es-
tar ben posat, sense deixar que el rival entrés en el partit”. Mauri i
Julio van estar a banqueta per precaució. Davd Torres i José Mari
continuaran fins a final d’any a la banqueta. I llavors se’n tornarà a
parlar. 

El Jesús i Maria no perdona en la seua
visita a Camp Clar (0-2)

ELS TECNICS SEGUIRAN FINS A FINALS D’ANY

El Camarles no jugava un partit de la seua lliga. Visitava el líder
Vilaseca (5-0). Segons el tècnic Bartolo, “aviat, en dues accions
desafortunades per a nosaltres, ens van marcar dos gols i ja no
vam tenir opció d’entrar en el partit. Amb el 2-0, el Vilaseca va
jugar molt còmode. A més, em va semblar un gran equip. I no hi
ha res a dir de la derrota. No vam poder entrar en situació en
cap moment”. El Camarles rebrà diumenge a la Cava en el gran
derbi que feia anys que no es jugava oficialment. Poden haver-ni
novetats a la plantilla en els propers dies. Hi ha interès pel da-
vanter aldeà Sergi Ventura, tot i que també interessa a l’Ampolla. 

El Camarles no té opció en la seua
visita al camp del líder

INTERESSA L’ALDEÀ VENTURA (RAPITENCA)

El Gandesa acumulava tres derrotes seguides. Havia de reaccionar
per no allunyar-se de les primeres places. I va fer-ho. L’equip havia tin-
gut dificultats per resoldre les ocasions, però en aquesta jornada va
ser més efectiu amb un Dilla recuperat i un Pol que va signar un gran
gol. Roger va fer l’altre. Un gol també important per al davanter per
a la seua confiança una vegada s’ha refet de la lesió. Rafel Navarro,
el tècnic, admetia que “necessitàvem una victòria així, per trencar la
dinàmica negativa i per retrobar-nos, principalment en l’aspecte ani-
moic, per la confiança. L’equip va estar bé com els altres partits. La
diferència és que va haver més encert en les ocasions”. 

El Gandesa es recupera amb un pòquer
de gols, contra el Cambrils (4-0)

POL BLADÉ VA DESTACAR AMB UN GOL DE CINE

El Deltebre rebrà diumenge el Tortosa (16.30 h).

El Tortosa visita el Deltebre,
diumenge a les 16.30 h. Un
partit que fins ara s’havia dis-
putat en el torneig Ciutat de
Deltebre però que diumenge
es jugarà per primer cop de
forma oficial. Un partit, com és
lògic, que ha creat il.lusió en-
tre l’equip local i també pels
darrers resultats, les dues
victòries seguides en jornades
en les que els de Narcís Labò-
ria no han rebut cap gol. Dis-
sabte passat, el Deltebre va
guanyar al camp del Catalònia
(0-1). Un gol del crac Manu So-

sa va valdre els tres punts.
“Vam jugar ben posats i si  bé
és cert que a la segona meitat
el Catalònia ens va tancar i va
tenir opcions per a empatar,
també ho és que vam saber
sofrir, fent un gran treball. Vam
obtenir un triomf molt impor-
tant per la confiança”. La nota
negativa, les expulsions de Ca-
cau i de Pedra que seran baixa
diumenge vinent. Oriol, Marc
Mars i Albert podrien tornar. El
Tortosa es presenta al derbi
amb una bona línia de resultats
(vuit jornades que no perd)

però amb un mal cos per l’em-
pat de diumenge passat a SP i
SP (3-3). Un partit que és va
posar de cara al primer temps
amb els gols d’Aleix i de David,
i tenint més opcions per sen-
tenciar. Però tot va canviar a la
represa. Segons Nando Cres-
po, “ens vam acomodar i vam
donar vida al rival que, poc a
poc, va creure que podia. I va
acabar remuntant per la seua
empenta i perquè nosaltres no
vam estar, a la represa, a l’al-
tura”. Moisés Vizcarro, àrbitre
que va estar a Tercera divisió i

que ha baixat fins a Segona, va
‘col.laborar’. Falta prèvia en el
primer gol local i penal inexis-
tent en el segon. I el SP i SP va
fer el 3-2. Malgrat això, va ha-
ver resposta i Aleix va empa-
tar. Crespo no buscava excu-
ses ni amb l’arbitratge ni amb
les set baixes (Gerard, Marc,
Joel, Albert Arnau, Monje, Mo-
he i Lofti). “Al segon temps no
vam estar bé. El partit, en ge-
neral, ha de ser una lliçó per
apendre”. Moha i Monje tornen
diumenge. La resta poden ser
baixa encara.  

Deltebre-Tortosa, derbi inèdit
Els de Narcís porten dues victòries seguides. El Tortosa fa vuit jornades que no perd

DIUMENGE 16.30 H

El Catalònia va incorporar a
Isaac fa unes setmanes i
aquesta ha fitxat a Martí Pani-
sello, una de les baixes de la
Rapitenca. El jove Martí, per
tant, torna a l’equip de la San-
ta Creu, tot i haver altres con-
verses com en l’Ampolla. I
anirà bé per compensar les
baixes d’Enric (l’operen avui),
Sisco, Joan i Iniesta i Cornejo
que també ho eren baixes.
Martí ja podrà debutar demà
contra l’Alcanar, davant de l’a-
fició. Un partit en el que el Ca-

ta necessita la victòria des-
prés dels darrers resultats.
“Estem en un moment compli-
cat per les derrotes contra el
Tancat i el Deltebre. Està clar
que ens manca una victòria
per trencar la dinàmica”, deia
el tècnic Enric Aleixendri. So-
bre la derrota contra el Delte-
bre, aclaria que “a la primera
meitat, una vegada vam rebre
el gol, vam estar espessos i
ens va costar molt, tot i que ja
vam tenir ocasions. Però a la
represa ens vam abocar amb

més gent ofensiva. Va ser un
atac i gol i vam gaudir de nom-
broses oportunitats però cap
d’elles va entrar. Ara, les de-
rrotes porten desconfiança
però hem de seguir treballant
igual, pensant que la dinàmica
canviarà”.
L’Alcanar, crescut amb tres

victòries seguides, havent fet
17 gols i només rebent-ne un
en aquestes tres jornades, vi-
sita la Santa Creu. Un rival
complicat. Diumenge va gole-
jar el Tancat per 10-1, amb 4

gols de Romero, pichichi, 2 de
Chiemno, i un de Vates, Jan,
Adrià i Oriol. Ximo Talarn torna
a la Santa Creu, ara amb l’Al-
canar: “sense dubte, un partit
sempre especial, d’emocions.
Vaig fer-me com a jugador al
Catalònia, vaig ser coordina-
dor i tècnic. Està clar que ho

serà”. 

Martí Panisello, que estava a la Rapitenca, torna al Catalònia
EL CATA REP DEMÀ A L’ALCANAR AMB NECESSITAT DESPRÉS DE PERDRE AMB EL TANCAT I AMB EL DELTEBRE

Martí Panisello torna al Catalònia.

JORDI GIL

Ximo Talarn torna a la
Santa Creu, ara a la
banqueta de l’Alcanar

Partit especial

Minut de silenci en record al pare de Selu, a qui li va dedicar la victòria. 

CANAL TE
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-David ‘Cuquet’ va debu-
tar amb el Campredó,
jugant a la represa.

-Els equips de l’Aldeana
fan diumenge la presenta-
ció (15.30h). S’ha agrait a
l’Arnes el canvi, perquè
també pugui fer-la el filial.
-Risto (S.Jaume) ha fixat
amb el Camarles B.
-L’italià Roberto (pel
trànsfer) no pot seguir
jugant al S. Jaume

Molts de vostès em coneixen abans per ICOMPETICION que per aquesta colum-
na. La meva passió per la xarxa va començar al 2008. Molt ha plogut. Primera
bomba de la temporada va ser, a Més Ebre, la nova secció de radiografia del
futbol ebrenc amb la puntuació dels millors jugadors. Ara llanço la segona
bomba. Està a ICOMPETICION: es podran veure a la xarxa tots els partits en
directe en un sola captura de pantalla. Tota la 1a. divisió, la 2a. els 4 grups de
2a B, i el grup cinquè de la 3a. divisió, en la que juga l’Ascó. Aquestes quatre
categories les fa el meu amic Josep Carbonell amb residència a Argentona
(algun dia explicaré la seva vida, de ciència ficció). Seguim, vostès només posin
Icompeticion i veuran els partits que estan en directe a nacional i segueixin amb
el dit més avall i els veuran tots en un pantallada: el grup 2 de Primera catalana, tots en directe, la
2a catalana grup 6, tots en directe, 3a catalana tots en directe i 4a catalana resultats al descans
i alguns on-line. I no acaba aquí la cosa. Cada partit podran veure en quin minut va, si és primera
part, descans o segona part. Les lligues ebrenques les fa un servidor a més de tot el futbol base
d'aquestes comarques fins a prebenjamins, així com tot el futbol català fins a 3a catalana. La quar-
ta i altres categories les fa Josep Carbonell, entre els dos cobrim 900 poblacions de Catalunya.
Som o no uns cracs. Que en una mateixa pàgina amb un cop d’ull puguin veure tot el futbol nacio-
nal i a més el futbol ebrenc és una fita. Per veure cada categoria és com sempre han fet. Seguim,
en cada categoria hem fet canvis. Les dues properes jornades seran més visibles, i els golejadors
i els ‘Zamora’ també es podran veure tots en la mateixa pàgina, sota la classificació. Igual un dia
Josep Carbonell i un servidor deixem de fer aquesta tasca altruista que ens apassiona, però de
moment continuem amb la mateixa il.lusió. No cobrem i a sobre portem dues temporades amb
nervis totals, tenim problemes en hora punta. Tinguin paciència, si us plau, el nostre informàtic està
darrera de solucionar-ho. Si aquests dies tenen problemes en veure un grup, a l'ordinador es veu
genial. Els  mòbils tenen un espai limitat d'informació. Un consell: facin cada lliga com a enllaç favo-
rit.  Recordin: fem un pas de gegant tenir tots els equips ebrencs quan juguen tots junts des del
Bot, passant per Tortosa, Rapitenca, Amposta, Jesús i Maria....46 equips en un sol clic. Estiguin
atents gaudeixin perquè comencem una nova etapa, recordin només posen ICOMPETICION i a gau-
dir.

RAPITENCA I AMPOSTA, PEL BON CAMÍ. L’equip de Delfin està més prop de l'ascens que del
descens, cada jornada va a més la Rapitenca. Contra el Mollerussa no es va fer un gran partit, però
es va anar al pràctic: "vam saber llegir el partit", diu el seu mister. 12  queden a casa, només guan-
yant la meitat són 34 punts, la resta cal treure'ls fora de la Devesa. Aquesta setmana un juvenil
més a l'equip de Delfin. Aquesta pedrera és inesgotable. Amposta aquest equip va millorant. En
tres jornades, 3 remuntades: contra el Tàrrega, Almacelles i aquesta, amb el marcador en contra
dos cops. Aquest equip té forces, està més consolidat. Mala primera part, la segona de merave-
lla. Dues vegades el marcador en contra i dues vegades es va empatar, molt fort el Viladecans. En
els últims 4 patits a casa tres empats i una derrota. Com vaig dir Sergio Mañas, l'últim fitxatge, no
és d'aquesta categoria. Amposta viatja a Torredembarra no ha perdut al seu feu. Rapitenca va a
Igualada, equip que en el seu camp només una victòria dels 5 partits disputats. Vaig dir que guan-
yarien amposta i Rapitenca, gairebé encertar, aquesta setmana un dels dos guanyés.
SEGONA CATALANA. VILASECA A TOPE, JESÚS I MARIA I TORTOSA A MIG GAS. Crec que
el Vila-seca serà campió. Aquesta setmana no ha marcat el seu golejador, José Ramon, però han
marcat altres jugadors. Quan un equip en la jornada 10 és l'únic imbatut, només tres gols en con-
tra, amb alguna ajuda dels àrbitres de Tarragona (només són rumors), ha jugat contra Tortosa,
Jesús i Maria i Remolins-Bítem té feina feta. Gairebé els garanteixo que si no és campió és subcam-
pió. Tortosa guanyava 0-2 a la primera part i el Sant Pere Sant Pau remuntà fins un 3-2 amb l'aju-
da de l'arbitratge i una segona part de l'equip de Nando pèssima. Sigui com vulgui, 8 partits porta
imbatut. Camarles com sempre alguns jugadors semblen de compte i sembla que estan en una
pel·lícula de dibuixos animats. Vaig dir que Deltebre anava a més i jornada a jornada ho confirma
només dues derrotes últimes sis. Ha estat el primer equip que va guanyar a Jesús. Si ho va fer el
Jesús i Maria però amb ajuda de la federació. Ja es nota la mà de Ximo Talarn, deu caramels per
al Tancat. També el Remolins-Bítem li va fer vuit a aquest equip i al seu camp. El míster de l'Alcanar
visita la seua ex-casa: Jesús. Serà un partit mogut. Jesús Catalònia segueix amb la seva crisi par-
ticular, últims quatre partits només tres punts. Ni jugant amb onze davanters guanyen. Aquesta set-
mana van jugar cinc puntes: Eugeni, Aleix, Toni Ondozabal, Leandro i Cristian Cid. No va haver-hi
forma. L’Ampolla, pateix Cotaina. Aquesta setmana va haver de fer malabarismes. Va fitxar un por-
ter local per dues setmanes, que estava retirat  per una lesió: Joan Costes. Preocupants últimes
cinc jornades només tres punts, el míster haurà de fer més d'un crit al vestidor. Jesús i Maria, invic-
te des del canvi a la banqueta però només es va guanyar 0-2, diuen que el Camp Clar no jugava a
futbol, va anar a destruir-ho tot. Perfecció absoluta del Remolins-Bítem amb un Jota estel.lar. Joel,
després de la seva lesió, dues jornades marcant. Que bo és tenir una crisi; va estar 4 jornades
sense guanyar i ara ho porta fent tres i diumenge tornaran a guanyar contra el Sant Pere Sant Pau
i després visiten el Tortosa. La Cava és una piconadora en el seu feu, ningú li ha guanyat, només
li han marcat dos gols. Tayo, Xixo, Ferran estan cada setmana més fins. I Jaime va agafant ritme.
Últims sis classificats, dos ebrencs. Així serà la tònica tota la temporada. Valls, Roda, Canonja con-
firmen que estaran part alta a, es troben entre els 9 primers i atenció al Roda només porta una
derrota últimes 9 jornades.
TERCERA CATALANA. BATEA SEGUEIX FERM; ALDEANA, EL GRAN TAPAT: ULLLDECONA
I ROQUETENC REACCIONA. Potser un dia els aspirants desperten del somni a l'ascens i el Batea

Nova bomba ebrenca: revolucionem Icompeticion

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

sigui equip de segona catalana. Es líder ferm i ja està a 6 punts de tercer, diuen que el Batea és
un equip ‘normalet’ però té cracs com Agustí, Enric i Cristian i fan gols en un tres i no res. Ull a la
dada dels 10 partits disputats, vuit victòries. Malgrat estar dalt, el Perelló no acaba de convèncer,
fins al 74 només empatava a Sant Jaume, equip aquest que va ser golejat pel Santa Bàrbara 9-2.
L'equip de Paco Brull, fins ara, no és el vendaval de fa dues temporades. Però estic segur que anirà
a més i que estarà com un aspirant a l’ascens. Partidàs de l’Ulldecona a Flix, just vencedor fins el
míster del Flix ho reconeix. La Sénia s'ha posat el ‘mono’ de treball, Didac un defensa va marcar
tres gols. Porta tres jornades guanyant. Roquetenc va reaccionar, ha de millorar però els seus juga-
dors li van posar ganes. Tot i perdre, el Santa Barbara després d'una ratxa de quatre jornades,
seguirà dalt i farà una gran segona volta. Va millorant el Corbera, fins Miravete el fitxatge estrella
va marcar un gol i Toni Calafat (rumors que un equip de Madrid el vol fitxar) està que se’n surt. Ja
fa tres jornades que guanya. Diumenge torna Fidel (després d’11 partits de sanció i debutarà Julià
(Gandesa). Horta, cada partit un poema. Robert Cantó no està content amb l'actitud d'alguns juga-
dors. Jo li va dir que ha de pegar 4 crits al vestidor. 1 punt de 12 i dubtes. Demà reben el Godall.
Móra Nova punxa a casa però segueix imbatut en el seu camp, sis partits en el seu terreny i només
dos gols encaixats. Bestial. Aquest Campredo dóna guerra cada jornada, la setmana passada per-
dia 3-1 a Ulldecona i aquesta perdia 0-2 a casa amb l’Aldeana i, malgrat acabar amb vuit jugadors,
va poder empatar contra un Aldeana que s’afiança. Vaig dir que podrien haver-hi dos equips reve-
lació: Horta, em vaig equivocar i Aldeana, encert. Va tenir sort, també va saber buscar-la, l'Alcanar
B a Godall que va perdre el seu primer partit al seu feu. Cap dels últims 4 classificats va guanyar
i solament un va puntuar: Ametlla que va jugar un bon partit a Móra la Nova. Per la part de sota sis
equips per al descens Alcanar, Ginestar, Ametlla, Campredó i Sant Jaume. D’aquests, 3 baixaran i
en la part de dalt també molta igualtat: Batea, un líder refermat i el Móra la N. sorpresa.
QUARTA CATALANA IGUALTAT TOTAL. VILALBA, ÚNIC EQUIP QUE NO HA PERDUT. El
Camarles era cuer i no havia guanyat ni un partit i va golejar, aconseguint en la seva primera victò-
ria, al líder Jesus Catalonia 7-3. Vilalba, líder amb un partit menys, pas ferm a l'ascens. El Guardiola
del futbol ebrenc, míster Robert, és l'únic imbatut de les Terres de l’Ebre. Tivenys, lesions i expul-
sions, va perdre amb l’Arnes. I estarà minvat per visitar el líder; partit emotiu per a Gaspar que fou
el rei a la Terra Alta, tant a Batea com a Vilalba, fent història amb un cinquè lloc a Segona regional.
Cinc principals classificats només separats per sis punts, emoció total i 4 filials en els sis primers
llocs.

TERCERA CATALANA

L’Alcanar va sumar la primera
victòria de l’era Parra gràcies al
seu encert i també a la bona feina
defensiva i la bona actuació del
porter. També al desencert d’un
Godall que es va avançar amb gol
de Florin però que va veure com
l’Alcanar remuntava, Oriol i Miguel
(88’). Els dos equips han coincidit
en dir que l’empat era el més just. 

El Perelló, després de dues derro-
tes, necessitava la victòria per no
despenjar-se. I va guanyar a Sant
Jaume, en el primer partit a casa del
conjunt de Xavi, després de la
resembra. Però va fer-ho amb difi-
cultats, per la manca d’encert, prin-
cipalment d’un Mohedano a qui li
està costant. El cuer S. Jaume va
tenir les seues opcions però va ser
Marc Martí, destacat, qui va fer el 0-
1. Magí, en fora de joc segons els
locals, sentenciava (83’) 0-2.

S. JAUME-PERELLÓ 0-2

Victòria agònica del Roquetenc des-
prés de tres derrotes, contra un
S.Bàrbara que portava quatre victò-
ries. Partit igualat al primer temps,
amb una ocasió per equip. A la repre-
sa, el Santa tenia el partit controlat i
Gilabert, amb dues faltes, va poder
fer el 0-1 (una al pal). El Roquetenc,
amb baixes encara, va estar ferm en
defensa, amb l’ofici que té. I fou Ivan
Arasa, qui va marcar al 88’.

El Campredó no va quedar d’acord
amb l’arbitratge: quan podia remun-
tar, es va quedar en vuit. Malgrat
això,  l’Aldeana va patir fins el final
(però ja 5 victòries en 6 jornades).
Salva i Oscar van fer el 0-2. A la
represa, el Campredó, amb els can-
vis, va entrar en partit amb gol
d’Edu, i va empènyer, quedant prop
de la remuntada. 

El Batea és més líder. No té fre.
Va guanyar a Ginestar i ja està a
sis punts del tercer. Agustí està
en plena forma i és el referent
d’un equip en el que Enric també
és molt efectiu. Tot això, amb un
gran treball defensiu, ordenat i
jugant amb bona actitud. Un
equip en inèrcia positiva i que té
molt de mèrit el que està fent. Es
l’orgull del seu poble i de l’afició. 

GINESTAR-BATEA 1-2

El Móra N. no va estar en el par-
tit en el primer temps mentre
que l’Ametlla, en aquest període,
va estar més ben posada, amb
ocasions que va evitar Ferran. A
la represa, amb els minuts, el
Móra N. va avançar línies, amb
més profunditat, tenint ocasions
clares per haver marcat. Empat
just. L’Ametlla puntua després
de 3 jornades sense fer-ho. 

MÓRA LA N-AMETLLA 0-0

L’Ulldecona va guanyar amb justícia
a Flix, sent mereixidor del triomf, tal
i com va admetre-ho el propi tècnic
local, J. Antoni Rius, honest com en
ell és habitual. Un penal ‘dubtós’, va
ser l’1-0 al primer temps. A la repre-
sa, el Flix es va diluir i l’Ulldecona,
encara amb baixes, es va imposar i
Santi, penal també rigorós, i Aleix
(88’) van remuntar.

Tercera victòria seguida d’un
Corbera que es recupera i que,
amb les incorporacions, tindrà
més estabilitat. Sergi va fer el 0-1
però fou un miratge perquè l’Horta
va tornar a donar facilitats i els
locals van remuntar, gols de
Calafat (2) i Marc. Represa travada
i, de penal, Cornejo va marcar el 4-
1 (90’). L’Horta, 1 punt de 12.

La Sénia va obtenir el tercer triomf
seguit, a Pinell. Didac, un jugador defen-
siu, inspirat fins ara, va fer tres gols. Els
locals, molestos amb els darrers arbi-
tratges, van perdre pistonada i, tot i el
gol de Yelti des del centre del camp, van
decaure a la represa, arran de l’expulsió. 

Un líder imparable Empat just El Perelló reacciona

ROQUETENC-S. BÀRBARA 1-0

Més que tres punts

CAMPREDÓ-ALDEANA 1-2

Els locals, amb 8
GODALL-ALCANAR B 1-2

Mereixien l’empat

FLIX-ULLDECONA 1-2

Gran Ulldecona

CORBERA-HORTA 4-1

El Corbera es recupera PINELL-LA SÉNIA 1-4

La Sénia progressa

JORDI JULIÀ HA FITXAT I ROBERT COSTA PODRIA FER-HO

Fidel tornarà a jugar amb el Corbera, diumenge

Fidel, expulsat en la penúltima jornada de la lliga passada, tornarà a jugar amb
el Corbera, diumenge a Ulldecona. Una sanció d’11 partits, “injusta i exagerada,
però ara ja ha passat. Només penso en tornar a jugar i tinc molta il.lusió per a
poder fer-ho i ajudar els companys”, deia Fidel. El Corbera, tal com vam anun-
ciar la setmana passada, incorpora a Jordi Julià (Gandesa) mentre que Robert
Costra, pendent d’altres propostes que li puguin arribar, podria també fer-ho en
breu. 
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Enric Ferré (Deltebre)

Jonatan (Amposta)
David Vilanova (Tortosa)       Carlos F. (Catalònia)

Didac (Rapitenca)            

Vates (Alcanar)         Ferran Roig (la Cava) 

Manel Sol (l’Ampolla)              Teixidó (J. i Maria) 

Jota (RBítem)        Pol Bladé (Gandesa)

Santi (Ulldecona)   Pepe (l’Ametlla)  Cornejo (Corbera)

Edu Llop (óra Nova)
Escandell (Campredó)         Marc Garriga (S.Jaume)

Moha (Aldeana)

Didac (la Sénia)
Marc Martí (Perelló)        Otero (Roquetenc)

Xavi Arasa (S. Bàrbara)

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

QUARTA CATALANA

EQUIP %
D.

Nº

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

És un dels equips que fa millor futbol a la tercera catalana. Atenció a la dada: últimes sis jor-
nades cinc victòries. El seu entrenador està fent un gran treball. Els fitxatges de Joel i Salva
han estat un encert, quatre migcampistes han marcat gol i quatre davanters també, equip molt
equilibrat. 

Nota: avui, rànquing de plantilles Ascó, 1a i 7 equips de 2a, a més de tots els de 4a.

Top secret
ELS JUGADORS DE L’AMPOSTA ES MOTI-
VEN MÉS QUAN PERDEN. A Tàrrega perdien
0-1 i es van espavilar i van marcar en el minut
78. A Almacelles van anar tot el partit a remolc i
en el 90 van sentenciar i aquesta setmana en el
80 van empatar. ¿Per què corren més i posen
més intensitat quan perden i no ho fan des del
minut 1?. En qualsevol cas, destacar que Teixidó
té el rècord amb 4 entrenaments setmanals.
JESUS I MARIA. JA TÉ NOU ENTRENADOR,
és Top-Secret. No ho puc dir, els dono pistes:
està casat, no té amant, i és bona persona. De
moment, està emparaulat però si Teixidó perd 4
partits i el cessen, serà el nou míster del Jesus i
Maria. Ja sé que la junta de l’Amposta ha mani-
festat que en cap cas ha questionat al tècnic
però en futbol les coses poden canviar, segons
els resultats. 
PER QUÈ NO FITXA UN DAVANTER EL TOR-
TOSA? No ho sé, si volen ascendir si o si, ha de
fitxar ja, em consta que l’estan buscant però no
el troben a preu que el Tortosa pot pagar. No va
poder concretar-se el fitxatge d’Aleix, van descar-
tar a Nico, i van deixar escapar a Joel, Àngel i
Cristian Regolf, els tres són ideals per a la davan-
tera del futur del Tortosa.

JOTA (R.BÍTEM)

Va fer dos gols que van obrir la victòria a
Valls i ha recuperat el seu millor estat,

anant de menys a més. 
Gran jugador i company, juntament amb

Emili, referent al R. Bítem

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

El protagonista

JUGADORNº
Cristino
Virgili
Artur Godia
Jose Ramon
Genis
Munta
Socias
Eizaguirre
Dani Argilaga
Galceran
Del Moral
Tarantilla
Gerard Roige
Edu Vives

26
26
15
15
9
8
8
6
5
5
4
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ASCÓ
Nº JUGADORNº

Gustavo Soriano
Marc Vernet
Victor Reales
Jonatan Llorach
Josep Becerra
Isaac Casanova
Cristopher
Victor Calsina
Diego Becerra
Callarisa
Barrufet
Alex Iniesta

25
23
21
21
17
11
9
6
6
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Alexis Jiménez
Agus Ojeda
Toño Giménez
Ivan Gasparin
Alex Borrull
David Silva
Josué Andreu
Raul Istoc
Xavi Anell
Gerard Verge
Vilarroya
Ivan Pàez
Adria Alonso
Didac Rius

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

RAPITENCA
NºP.

17
16
15
13
12
11
9
9
9
7
7
6
5
5

P JUGADORNº

Josep Trinquet
Jan Esteller
José Romero
Adrià Valsels
Ivan Diaz
Ion Oslabanu
Chimeno
Xavi Molas
Figo
Genis Valls
Raul Vates
Pau Castro
Edu Aguilar
Moisés Muñoz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ALCANAR
Nº

21
18
17
16
16
14
13
11
6
6
5
4
3
1

P

JUGADORNº

Jaume Gumiel
Pere Martinez
Fran Dilla
Pol Bladé
David Rojas
Frederic Gine
Barceló
Jaume Guiu
Jaume Soriano
Joan Batiste
Marc Domènech
Dani Benaiges
Arnau Cugat
Genís Navarro

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

GANDESA
Nº

27
15
15
14
12
11
11
11
8
7
5
5
3
2

PJUGADORNº
Paco Casas
Maikel 
Manel Sol
José Roldan
Sergio Ruiz
Albert Sánchez
Aitor Arasa
Enric Safont
Cristian Regolf
Chema Esteban
Marc Perelló
Dani Jiménez
Ferran Simó
Robert Cabrera

20
19
17
16
14
11
8
7
5
5
4
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMPOLLA
Nº JUGADORNº

Cristian 
Abraham Navarro
Francesc Melich
Gerard Fresquet
Edgar Samper
Pau Sansaloni
Juanjo Centelles
Joseph Ongola
Carlos Solé
Brigi Garcia
Quim Esteban
Roger  Prats
Leo Sosa
Marc Prades

26
19
17
15
15
14
8
6
6
5
5
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

DELTEBRE
NºP.

33
19
16
15
15
14
12
9
6
5
5
1
1

P

JUGADORNº
Albert Alegre
Nicolas Rios
Alex Alegre
David Pujol
Raül Tomàs
Nando Calduch
Xavi Codorniu

27
16
15
14
11
6
6

1
2
3
4
5
6
7

ALDEANA B
Nº JUGADORNº

José Luis Amador
Miquel Malràs
Joaquin 
Omar 
Fernando
Raül Martínez
Victor Gil

25
20
17
12
11
7
7

1
2
3
4
5
6
7

ARNES
Nº P. JUGADORNº

Nacho Aroca
Alexis Pedraza
Albert Troyano
Albert Miró
Fernando Maña
Sisco Méndez
Xavi Suàrez

1
2
3
4
5
6
7

ASCÓ B
NºP.

JUGADORNº
Toni Ondozabal
Dani Inesta
Fran Reolid
Sergi Escoda
Cristian Arasa
Isaac Casanova
Carlos Ferreres

25
20
20
18
11
10
9

1
2
3
4
5
6
7

J CATALÒNIA
Nº JUGADORNº

Ivan Cornejo
Pau Diez
Eugeni
Joan Casanova
David Ibañez
Enric Sebastià
Juanjo Rovira

8
9

10
11
12
13
14

Nº P.P. JUGADORNº
Raül Teixidó
Mauri 
Ivan Gonzalez
Sebas Albacar
Jesús Ferreres
Carlos Herrero
Albert Torres

32
25
23
19
12
10
9

1
2
3
4
5
6
7

J. I MARIA
Nº JUGADORNº

Sergi Curto
Raul Gonzalez
Julio Pardo
José Mari  
Nico Diaz
Víctor Pujol

8
9

10
11
12
13
14

Nº P.P.

22
19
18
12
11
10
9

P JUGADORNº

Joan Clua
Xavi Roldan
Roger Mora
Ruben Brull
Miguel González
Miguel Rozas
Alex Grau

1
2
3
4
5
6
7

BENISSANET
Nº

23
20
17
13
8
6
5

P.

JUGADORNº
Jordi Segura
Wili
David Domenech
Robert Martorell
Alvar Ramos
David Fontanet
Genis Aubanell

19
15
13
12
10
7
7

1
2
3
4
5
6
7

BOT
Nº JUGADORNº

Marc Gilabert
Roger Prats
Toni Sanz
Jack Davenport
Jordi Alifonso
Jhon Melich
Alex Castells

28
12
12
10
10
8
6

1
2
3
4
5
6
7

CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

Pau Galiana
Pau Jornet
David Espuny
Lluís Matamoros
Paco Rodriguez
Moha
Àlex Estorach

1
2
3
4
5
6
7

EBRE ESCOLA
NºP.

15
15
13
12
12
10
9

P JUGADORNº

Cristian Cid
Lachen
Àlex Castrejon
Àlex Calle
Carlos Ferreres
Dani Fernandez
Sergi Oliver

1
2
3
4
5
6
7

J. CATALÒNIA B
Nº

22
17
14
13
8
6
6

P.

JUGADORNº
Dani Badea
Aaron Casanova
Gerard Betoret
Didac Navarro
Marc Vizcarro
Àlex Curto
Isma Gutierrez

15
13
12
11
9
8
8

1
2
3
4
5
6
7

J I MARIA B
Nº JUGADORNº

Ferran Adell
Reinaldo Rocha
Rafel Reverté
Gilabert
Eric Sales
Charly Labèrnia
Stan Alin Inonel

17
17
16
12
11
9
8

1
2
3
4
5
6
7

LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

Dany calvo
David Ferré
Johan Perez
Sergi Vila
Pete
Joaquin vila
Arnau

1
2
3
4
5
6
7

OLIMPIC
NºP.

18
18
17
14
12
9
8

P JUGADORNº

Àlex Pallares
Cristian  Melero
Miguel Piñol
David Martínez
Lluís Zaragoza
Jonatan Ruiz
Lander

1
2
3
4
5
6
7

R BITEM B
Nº

15
13
13
12
11
8
6

P.

JUGADORNº
Cesc Julve
Roger marti
Laureà
Josep marti
Josep Cid
Lluís Escoda
Josep Rovira

19
15
12
10
9
7
5

1
2
3
4
5
6
7

ROQUETENC B
Nº JUGADORNº

Robert Beltran
Jordi Sanz
Josep Folqué
Izquiano
Rafel Adell
Víctor Bertomeu
Diego Gascón

28
15
14
12
11
9
7

1
2
3
4
5
6
7

TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Jhon  
Abdul
Joan Aregio
Musta
Ros Arrufat
Joel
Joel Garriga

1
2
3
4
5
6
7

VILALBA
NºP.

23
21
18
16
16
4
2

P JUGADORNº

Soufiane 
Marc Vericat
Xavi Lafarga
Angel Garcia
Edgar Pepio
Didac Martinez
Jordi Cid

1
2
3
4
5
6
7

XERTA
Nº

26
21
16
14
10
9
3

P.

6
6
5
5
5
4
2

7
4
3
2
2
1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

EbreE-Olimpic (16h)

Aldeana-Arnes (17h)

Roquetenc-Camarles(16.30h)

Catalònia-Bot (18h)

J. i Maria-la Galera (16h)

diumenge

Benissanet-Xerta (16h)

Ascó-Rem. Bítem (16.30h)

Vilalba-Tivenys (15.15 h)

RESULTATS

8a jornada 4a catalana 

Ebre E-J. i Maria    1-1

Olimpic-Benissanet  4-0

Xerta-Ascó 3-0

R. Bítem-Vilalba     1-2

Tivenys-Arnes 1-3

Aldeana-Roquetenc   1-4

Camarles-Catalònia   7-3

Bot-la Galera 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba            7 23 5 19

2. Catalònia        8 19 13 18

3. Olimpic           8 18 11 17

4. Jesús i Maria   7 18 9 16

5. R. Bítem         8 15 8 16

6. Ascó              8 13 11 14

7. la Galera         8 13 11 12

8. Tivenys           8 26 26 12

9. Roquetenc       8 16 12 11

10. Aldeana         8 13 17 11

11. Arnes            8 14 14 9

12. Ebre E          8 11 13 8

13. Xerta           7 10 22 6

14. Camarles      8 21 29 4

15. Bot             7 8 18 3

16. Benissanet    8 6 25 3 

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Santpedor-Palleja

At. Prat-Fontsanta

Guineueta-Tortosa E

Bonaire-Pardinyes

Sant Pere-Cerdanyola

La Roca-S. Quirze

Sabadell-Llerona

S. Eugenia-S. Gabriel

RESULTATS

8a jornada 

Santpedor-S. Eugenia  1-3

Palleja-At Prat      4-1

Fontsanta-Guineueta  0-0

Tortosa E-Bonaire   1-1

Pardinyes-Sant Pere   1-1

Cerdanyola-La Roca   1-1

S. Quirze-Sabadell     2-3

Llerona-S. Gabriel      1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Cerdanyola 20 4 20

2. La Roca 22 9 20

3. Sant Pere 23 9 19

4. Palleja 21 8 16

5. S. Gabriel 19 6 15

6. Sabadell 20 12 14

7. S. Eugenia 19 16 13

8. Tortosa Ebre 17 10 12

9. At. Prat 21 13 10

10. Fontsanta 8 13 8

11. Pardinyes 13 19 7

12. S. Quirze 14 22 7

13. Guineueta 12 25 7

14. Bonaire 11 16 6

15. Santpedor 11 38 1

16. Llerona 8 39 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Horta-Olimpic

Alcanar-Tortosa Ebre

Ginestar-J. i Maria

S. Bàrbara-Gandesa

R. Bítem-Aldeana

S. Jaume, descansa

RESULTATS 

4a jornada 

Horta, descansa

Olimpic-Alcanar         0-6

Ginestar-Tortosa E     1-5

J. i Maria-S. Bàrbara   0-4

Gandesa-R. Bítem     5-1

Aldeana-S. Jaume      3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Bàrbara 15 1 12

2. Alcanar 25 5 9

3. Aldeana 11 1 9

4. Tortosa Ebre 8 4 7

5. Gandesa 6 4 3

6. Ginestar 11 17 3

7. R. Bítem 4 11 3

8. Horta 5 16 3

9. Olimpic 3 16 3

10. S. Jaume 1 4 2

11. Jesús i Maria 2 12 1

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 15-11-2014

16 h Ulldecona-Rapitenca

18 h Canareu-Jesus Catalonia

19 h La Sénia-Alcanar

Diumenge 16-11-2014

11 hVinaròs-Jesús i Maria

11 h Roquetenc-Perello

11:30 h Amposta-Tortosa

12 Aldeana-Remolins Bítem

RESULTATS

5a jornada 

Perelló-Ulldecona 0-4

Alcanar-Roquetenc 2-1

Filrey R. Bítem-Canareu    2-0

J. i Maria-Aldeana 0-2

Rapitenca-Vinaròs 3-0

Catalònia-Amposta 1-5

Tortosa-la Sénia sus

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 32 6 15

2. Aldeana 16 4 13

3. Alcanar 11 6 9

4. Alcanar 11 6 9

5. Ulldecona 12 13 9

6. Rapitenca 7 8 9

7. Tortosa 19 6 9

8. la Sénia 15 12 8

9. Catalònia 12 10 6

10. J. i Maria 7 12 6

11. Canareu 7 6 6

12. Filrey R. Bítem 5 29 3

13. Vinaròs 4 10 2

14. Roquetenc 8 15 2

15. Perelló 3 21 1

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Horta-Godall (16.15 h)
Móra Nova-Alcanar (16.30h)

diumenge
l’Ametlla-Perelló (16.30 h)
Ulldecona-Corbera (16h)

Aldeana-Flix (17h)
Batea-Campredó (16h)
la Sénia-Ginestar (17h)
S. Bàrbara-Pinell (17h)

S. Jaume-Roquetenc (15.45 h)

RESULTATS

10a jornada, Tercera catalana  

S. Jaume-Perelló 0-2

Roquetenc-S. Bàrbara1-0

Pinell-la Sénia 1-4

Ginestar-Batea 1-2

Campredó-Aldeana 1-2

Flix-Ulldecona 1-2

Corbera-Horta 4-1

Godall-Alcanar 1-2

M. Nova-l’Ametlla 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 10 28 13 25

2. Móra Nova 10 18 7 22

3. Perelló 10 19 11 19

4. S. Bàrbara 10 24 13 18

5. Aldeana 10 18 12 18

6. Godall 10 28 14 16

7. Corbera 10 15 11 16

8. Roquetenc 10 15 13 16

9. la Sénia 10 23 19 14

10. Ulldecona 10 18 15 14

11. Flix 9 16 16 14

12. Horta 10 16 19 12

13. Pinell 9 13 16 12

14. Alcanar 10 11 17 11

15. Ginestar 10 14 28 8

16. L’Ametlla 9 8 15 7

17. Campredó 10 11 21 6

18. S. Jaume 10 11 46 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Catalònia-Alcanar (16h)
Tancat-Vilaseca (17.30h)
l’Ampolla-Roda Berà (16h)
Cambrils-C. Clar (17.45 h)

diumenge
Camarles-la Cava (16h)
Canonja-Gandesa (11.45h)

J. i Maria-Valls (16h)
R. Bítem-SP i SP (16h)

Deltebre-Tortosa (16.30 h)

RESULTATS

10a jornada, Segona catalana

Catalònia-Deltebre 0-1

Alcanar-Tancat 10-1

Vilaseca-Camarles 5-0

la Cava-l’Ampolla 2-1

Roda Berà-Canonja 1-1

Gandesa-Cambrils 4-0

C. Clar-J. i Maria 4-0

Valls-R. Bítem 0-4

SP i SP-Tortosa 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 10 28 3 26

2. Tortosa 10 25 11 21

3. Jesús i Maria 10 23 14 21

4. Rem-Bítem 10 27 12 19

5. Alcanar 10 27 12 17

6. Canonja 10 18 13 17

7. Gandesa 10 17 12 16

8. Roda Berà 10 15 11 16

9. Valls 10 18 17 15

10. la Cava 10 22 15 14

11. Ampolla 10 17 22 13

12. Deltebre 10 11 16 13

13. Catalònia 10 10 15 10

14. Cambrils 10 9 22 9

15. Tancat 10 11 36 9

16. SP i SP 10 10 28 7

17. Camarles 10 9 20 6

18. Camp Clar 10 6 24 6

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va guanyar al camp
de la Pobla de Mafumet i
es manté en la tercera

plaça. Victòria remuntant
el marcador.

De prestigi
PRÒXIMA JORNADA 
Figueres-Castelldefels
Terrassa-Masnou
Vilassar-Sabadell

Martinenc-Vilafranca
Manlleu-Palamós
Santfeliuenc-Prat

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

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Rubí 12 7 4 1 20 11 25
2. Masnou 12 6 5 1 18 13 23
3. Ascó 12 7 2 3 17 13 23
4. Europa 12 6 3 3 18 10 21
5. P. Mafumet 12 6 3 3 16 10 21
6. Terrassa 12 6 2 4 20 15 20
7. Cerdanyola 12 4 6 2 17 12 18
8. Santfeliuenc 12 5 3 4 16 15 18
9. Gavà 12 6 0 6 15 16 18
10. Peralada 12 5 3 4 12 13 18
11. Figueres 12 4 3 5 14 14 15
12. Sabadell 12 3 6 3 11 11 15
13. Muntanyesa 12 4 3 5 10 10 15
14. Vilafranca 12 4 3 5 18 20 15
15. Martinenc 12 4 3 5 18 21 15
16. Manlleu 12 3 4 5 16 18 13
17. Vilassar 12 3 2 7 10 20 11
18. Prat 12 2 4 6 12 16 10
19. Palamós 12 2 3 7 11 19 9
20. Castelldefels 12 1 2 9 7 19 5

Tercera divisió RESULTATS
12a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Juv. 25 Setiembre

Reddis-Catllar

Torrede.-Amposta (dis16.30h)

Viladecans-Lleida

Almacelles-Vilanova

Tàrrega-Torreforta

Balaguer-S. Ildefons

Igualada-Rapitenca (diu 17h)

Santboià-Mollerussa

RESULTATS

10a jornada, Primera catalana

Morell-Santboià 2-2

J. 25 Seti.-Reddis 2-1

Catllar-Torredembarra 0-0

Amposta-Viladecans 2-2

Lleida-Almacelles 1-0

Vilanova-Tàrrega 3-0

Torreforta-Balaguer 3-3

S. Ildefons-Igualada 3-0

Rapitenca-Mollerussa 2-0

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilanova 10 17 7 21

2. Catllar 10 12 8 20

3. Morell 10 15 13 19

4 Balaguer 10 15 11 16

5. Rapitenca 10 15 11 16

6. Tàrrega 10 11 9 14

7. Reddis 10 12 11 14

8. Lleida 9 7 11 14

9. S. Ildefons 9 14 12 13

10. Torredembarra 10 13 14 13

11. Santboià 10 17 14 12

12. Viladecans 10 11 13 12

13. Amposta 10 12 14 11

14. Almacelles 10 10 13 9

15. Juven 25 Set. 10 9 12 9

16. Torreforta 10 16 20 9

17. Mollerussa 10 11 17 8

18. Igualada 10 11 18 8
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El nucli de tecnificació va por-
tar sis competidors infantils a
la copa catalana classificatòria
per anar als campionats
d’Espanya. 
Categoria Femenina:
-44 Julia Borrell va guanyar els
dos combats per ippon i va
arribar a la final perdent i que-
dar segona.
-52 Laura Mauri va perdre el
primer i va anar a la repesca
aconseguint arribar a la lluita
per bronze quedant cinquena.
Categoria Masculina
-38 Arnau Masdeu va fer una
gran competició guanyant tots 

els combats per ippon fins
semifinals perdent contra el
que fora primer així  doncs va
fer la final de bronze i va que-
dar tercer.
-42 Pol Ciurana no va tindre un
dia afortunat perdent el primer
combat i quedant eliminat 
-Andreu Nadal va guanyar el
primer combat per ippon i va
perdre el segon i no va tenir
repesca.
-50 Sergi Sangenis va fer una
gran competició guanyant tots
els combats per ippon fins
semifinals perdent i acabant
tercer.

Copa Catalana Infantil
JUDODEMÀ DISSABTE, SEGONA EDICIÓ

Cursa de Masdenverge
SISENA EDICIÓ

La setzena  edició de la Milla
Urbana Ciutat de Tortosa va
reunir uns tres-cents atletes,
una xifra ja consolidada si es
compara a edicions ante-
riors. Les prop de vint curses
programades, entre la de les
més petits de tres anys d’e-
dat fins als participants vete-
rans, es van desenvolupar la
tarda del dissabte passat a
l’avinguda Generalitat, davant
del Parc Municipal. La victò-
ria en la categoria absoluta
masculina va ser per Gerard 

Monteverde de l’ATE amb un 
temps de 5’13’’, mentre que
la guanyadora absoluta feme-
nina, també de l’Atletisme
Terres de l’Ebre fou Mireia
Guarner amb una marca de
5’56’’. La Milla Urbana Ciutat
de Tortosa va estar organit-
zada pel Consell Esportiu del
Baix Ebre, el Club Atletisme
Terres de l'Ebre, Tortosa
Esports i Ajuntament de
Tortosa, comptant amb el
suport de la Secretaria de
l'Esport i la Diputació. 

Milla Urbana
A TORTOSA

Gala Esportiva Canareva-Casenca

Demà dissabte, dia 15 de
novembre se celebrarà la
segona edició de la Gala
Esportiva Canareva-Casenca,
al Centre Cívic d’Alcanar. 
A les 22 hores es farà la
recepció d’entitats, persones

premiades i familiars, i a les
22:30 hores s’obriran les
portes al públic i s’iniciarà la
2a Gala Esportiva Canareva-
Casenca.

A la cursa/caminada/cani-
cross de Masdenverge van
participar 375 persones: 37
corredors amb gos al cani-
cross,  151 Corredors a la
cursa i 187 participants a la
caminada, d'un total de 400
inscrits.
Comentar que aquesta cursa
arriba enguany a la sisèna
edició, sorprenent any rera
any la participació de la
gent, no només dels corre-

dors que van a competir sino
de tota la gent que agrupa
un esdeveniment com
aquest. 
Masdenverge s’hi va abocar
amb un grup de 70 persones
que van fer possible una
cursa que cada any creix, en
tots els aspectes.
Satisfacció, per tant, valora-
ció molt positiva del Club
Centre Excursionista
Masdenverge.

CLUB VOLEI ROQUETES

El cadet venç el Barça
L'infantil femení va perdre
davant el Sant Cugat 3-0 (25-
9, 25-21 i 25-14). El masculí,
va anar a Andorra (BCN). 1-3
amb parcials (20-25, 22-25,
25-23 i 21-25). L'equip cadet,
es va anar al camp del FC
Barcelona. 1-3 amb parcials
(25-12, 22-25, 19-25 i 20-25).
El juvenil masculí, es va
desplçar al camp del Mataró.
0-3 amb parcials (21-25, 24-
26 i 21-25). El juvenil femení,
va rebre al Viking vòlei Prat,  3-
0 amb parcials (25-20, 25-23 i
25-14).

Els sèniors, també van jugar
tots a casa. El masculí de pri-
mera catalana, va rebre a
l'Alpicat vòlei Associació. 3-1
amb parcials (25-21, 25-23,
29-31 i 25-23). L'equip de
segona, va guanyar també per
un ajustadissim 3-2 contra
l'Igualada. (25-20, 23-25, 22-
25, 25-13 i 15-8).
Per últim, el sènior femení, va
rebre al FVB Barça "B". 2-3
amb parcials (19-25, 25-15,
22-25, 25-22 i 10-15).

CH AMPOSTA LAGRAMA. 19-22

Represa determinant
El CH Amposta Lagrama va
perdre contra l’UCAM Múrcia
per 19-22. Un partit en el que
al primer temps les amposti-
nes van dur la iniciativa i van
estar ben posades mantenint
petits avantatges en el mar-
cador, fins el darrer minut
quan les murcianes van
posar-se per davant. A la
segona meitat, el partit va
seguir sent tàctic, amb impo-
sició defensiva però el Múrcia
va estar més inspirat en atac,
a diferència de l’Amposta
que, tot i mantenir-se dins del
partit, no podia acostar-se en

el marcador al seu rival que,
sense distanciar-se, va conti-
nuar sent pràctic i va acabar
emportant-se el duel. El 6-8
que es va produir a la segona
meitat reflecteix el que va ser
el partit a la represa. 

CH AMPOSTA-LAGRAMA:
Gálvez i Thangetti, Sara
Alonso, Sara Garcia (2), Cinta
Gisbert, Joana Rieres (2),
Juncosa (3), Uliaque (1),
Simón (6), Uriarte, Vila (5),
Haro, Nin, Aida Rieres,
Martorell, i Cristina Tortajada

La Unió Excursionista de Catalunya – Tortosa organitzarà diumen-
ge 16 de novembre la 26a edició de la popular MARXA DEL PORT
(Memorial Josep M. Brull). Aquesta activitat consisteix en una
caminada on participen excursionistes de les Terres de l’Ebre i
comarques veïnes, per tal de recórrer els espais més singulars del
Parc Natural del Port. És per això que a cada edició de la MARXA
es reuneixen centenars d’excursionistes per tal de gaudir d’una jor-
nada lúdica i esportiva. Enguany la MARXA torna a la zona de
Caro. La caminada s’iniciarà al mateix Refugi de Caro i anirà cap
a la Vall Figuera, Font del Caragol on hi haurà un avituallament,
Font del gel on es separaran els recorreguts llarg i curt. El reco-
rregut llarg seguirà per la Barcina, Caro, Coll de Pallers i Refugi de
Caro. L’itinerari es podrà retallar a mig recorregut i d’aquesta
forma reduir la dificultat i distància que en total sumen uns 17 Km.
i 1100 m. de desnivell. Durant el trajecte hi haurà controls de pas
per evitar que els excursionistes s’extraviïn, tot i que l’itinerari
estarà totalment senyalitzat. També s’oferirà un avituallament.

Marxa del Port
DIUMENGE
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Quinoa amb polps

Imatge de la setmana. 

Com cuinar la quinoa
Primer cal  esbandir la quinoa abans de cuinar-la

per a que no amarguege, la saponina que en cobreix
la closca ho fa necessari. Per esbandir-la, la posem
en un bol amb aigua i li canviem l’aigua tantes vega-
des com calgui fins que l’aigua quedi clara; com que
el gra és molt petit, ens podem ajudar d’un colador.
- Bullir la quinoa emprant 2 volums d’aigua per 1 vo-

lum de quinoa. Posarem l’aigua a bullir amb un pessi-
guet de sal, quan arrenqui a bullir l’aigua, afegirem la
quinoa i baixarem el foc. Quan la quinoa hagi absor-
bit tota l’aigua, la quinoa estarà llesta. En estar cuita,
la quinoa queda transparent i algunes fruites surten
de la closca.
Tot allò que prepares amb arròs blanc o amb pas-

ta, és susceptible de preparar-se amb la quinoa.

Ingredients:

• 300 gr. de quinoa
• 600 ml de fumet de peix
• 250 gr. de popets o xipirons
• Una ceba tendre
• Una pastanaga

• 3 dents d'all
• Julivert
• Llimona
• Oli d'oliva

Elaboració:

• Rentem abundantment la quinoa en aigua co-
rrent per a eliminar-ne la saponina (tot i que la que po-
dem trobar comercialitzada ja ve rentada).
• Trinxem l'all, la ceba i la pastanaga, escal-

fem 3 cullerades d'oli d'oliva verge en una cassola i
sofregim les verdures a foc lent fins que la ceba en-
rosseixi.
• Afegim els popets i els fregim fins que la

carn sigui ben blanca.
• Cal ara afegir la quinoa al sofregit remenant-

la una estona per a que es torri una mica.
• Incorporem el fumet de peix a la cassola i

deixem que la quinoa bulli a foc baix durant un quin-
ze minuts.
• Deixem reposar i la servim amanida amb un

bon raig de suc de llimona (optatiu) o decorada amb
el julivert finament picat.

Descobrim la Quinoa

La quinoa (Chenopodium quinoa) és una nou petita,
d’uns 2 mil·límetres, sembla una llavoreta, però és una
fruita seca. A nivell nutricional, és molt semblant als
cereals.
Per als inques, era una planta sagrada, l’anomenaven
“chisaya mama“, que significa “la mare de tots els
grans“.
La quinoa conté un alt contingut en proteïnes, entre el
12% i el 18%, conté tots els aminoàcids essencials, és
una bona substituta de les proteïnes d’origen animal.  És
rica en fibra, fòsfor, magnesi  i ferro. No té gluten, és un
bon aliment per a les persones que pateixen celiaquia.
És fàcil de digerir. 

PATROCINADOR
GASTRONOMIA
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Durant la matinada hi haurà un augment de núvols d'oest a est i cel quedarà molt
ennuvolat o cobert en general, si bé fins a mig matí la nuvolositat serà més tren-
cada al nord-est del país. A partir de la tarda, s'obriran clarianes al terç sud i a
Ponent.

Precipitacions
De matinada se n'esperen al terç oest del territori i al llarg del matí s'estendran
a la resta del país, per bé que seran més aïllades al nord-est. A partir de la tarda,
les precipitacions es localitzaran sobretot al Pirineu, Prepirineu i al litoral i no
se'n descarten a la resta del país. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i
localment aniran acompanyades de tempesta. Acumularan quantitats entre min-
ses i poc abundants o localment abundants al vessant sud del Pirineu i Prepirineu
(fins a 50 mm en 24 hores). Al final del dia la cota de neu baixarà als 2000
metres al Pirineu occidental i als 2400 metres a la resta del país.

Temperatures
Les mínimes seran moderadament més altes, si bé localment la pujada serà
notable, mentre que les màximes baixaran lleugerament. Les temperatures míni-
mes oscil·laran entre 1 i 6 ºC al Pirineu, 3 i 8 ºC al Prepirineu, 5 i 10 ºC a la
depressió Central, al prelitoral i al litoral nord i entre 10 i 15 ºC a la resta del lito-
ral. Les temperatures màximes es mouran entre 8 i 13 ºC al Pirineu, 10 i 15 ºC
al Prepirineu, 12 i 17 ºC a la depressió Central i entre 14 i 19 ºC al litoral i pre-
litoral.

Visibilitat
Serà bona o regular en general, si bé serà regular o localment dolenta a zones
elevades.

Vent
De matinada i al final del dia bufarà fluix i de direcció variable a l'interior i de
component sud entre fluix i moderat al litoral. A partir de mig matí s'imposarà el
component sud en general, entre fluix i moderat amb algun cop fort al litoral
nord a partir de la tarda.

El temps. Previsió

MATÍ

PLUJIM

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 11°

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

T'agrada ocupar-te de les coses grans i
importants , però ara hauràs de realitzar
coses de rutina i hauràs de fer-ho amb disci-
plina. És possible que realitzis un viatge curt.  

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t'acceleris
per no esgotar-te . En l'econòmic, molt aviat
les coses seran prometedores . Fes tot el
possible per renovar-te.  

Bessons
20/5 al 21/6

Paciència pel que fa al terreny laboral ja que la salut
pot donar-te una mala passada. Encara no és el teu
moment referent a l'amor, encara que no estaràs
solament, és moment de gaudir de les amistats.

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs
aconseguir  que la teva posició  laboral sigui
ferma i el teu futur més segur.

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et deses-
peris ni pretenguis que les coses surtin
massa ràpides , la teva paciència serà fona-
mental . Demana ajuda i col·laboració.  

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva voluntat
i tracta de mantenir la teva claredat mental a
tota hora. Però sobretot, no et deixis  portar
per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d'això.
Procura reunir-te amb amics que desperten
la teva imaginació i que et contagiïn d'ànim.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t'afanyes a prendre una decisió sen-
timental , sense consultar al teu cor i
sense analitzar bé les conseqüències ,
acabaràs lamentant-te  després.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta atrac-
ció cap a algú que fins ara només t'havia inte-
ressat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d'una confusió.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Podràs resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es
corregiran de forma  efectiva. Un amic que fa
temps no veus, se t'aproparà.   

Aquari
20/1 al 18/2

Comença a ressorgir de les cendres com el fènix
i aprofitar al màxim els bons moments. Ve una
bona època econòmica ja que estalviaràs bastant.
Atempta a l'amor, cupido aquesta del teu costat.

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els
problemes que sorgeixen en el teu treball si
comptes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil.  

55.000
L E C T O R S
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IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a
Ferreries. 3 habitacions,
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; amo-
blat, ascensor
290€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer.
Tortosa-centre. A/c. i
calefacción Superficie
30m2. Totalment nou;
350€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
Pis en lloguer al
Temple, 3 habiatcions, 1
bany, ascensor
330€/mes.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Roquetes. Raval Nova, 2
habitacions, amoblat,
ascensor Calefacc. i a/c.
66.000€. 
Tel. 977 44 55 27
Estudi en lloguer a
Roquetes. Terrassa gran;
amoblat 250€/mes. 
Tel. 977 44 55 27
Pis en lloguer a Tirante
lo Blanc, 2 habitacions,
amoblat, balcó Preu:
390€/mes. Tel. 977 44
55 27
Pis en venta a
Ferreries-ATIC, 3 habita-
cions, terrassa gran,
ascensor, 2 banys. Preu:

128.000€. 
Tel. 977 44 55 27
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos de lloguer
a estrenar de 2 habita-
cions, menjador, cuina,
bany complet i balcona-
da. Alta qualitat. Al costat
de col·legis, supermer-
cats 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 lloguer
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 dormito-
ris, cuina equipada, a.c. i
acabats de primera quali-
tat. 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 “exclusi-
ve” 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 (basculante) 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.co
m

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,
Contaplus, Autocad.Nivell
Anglès B1. Amplia expe-
riència 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 fun-
cionament.Molt econò-
mic.Inclou maquinària i
stock.Telf. 638418526

Local comercial /
vivenda en lloguer a

la fatarella. 3
Habitacions 65m2
útils 250€ al mes 
tlf. 679736458
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Els 15 esportistes del Club
l’Àngel-APASA d’Amposta
han estat rebuts pel delegat
del Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, que
acompanyat de la directora
territorial de Benestar
Social i Família, Manolita
Cid, i de la representant
territorial de l’Esport, Cinta
Espuny, ha volgut reconèi-
xer el mèrit d’haver aconse-
guit un excel·lent palmarès
en els Jocs Special
Olympics de Barcelona.
Concretament, els esportis-
tes del club l’Angel-APASA
d’Amposta aconseguiren 3
medalles d’or, 5 medalles
d’argent i 11 medalles de
bronze. Els guardonats han
estat Josep Ma Picot, David
Picot, Jordi Gimenez, Ivan
Quesada, Anna Foz,
Arantxa Heraix, Ma José
Melich, Sunni Verdiell,

Josefa Elvira, Sergi
Eiximeno, Xavi Fuster,
Joaquim Granell, Fernando
Monllau, Laia Verge i Elvira
Caballe.
Durant l’acte, els esportis-
tes han estat acompanyats
pel director-gerent
d’APASA, Ignasi Monllau, i el
representant del Club
Esportiu l’Àngel-APASA,
Manel Pech, a més d’alguns
dels seus familiars. A l’aca-
bar l’acte s’ha obsequiat als
esportistes participants i
als seus entrenadors amb
unes medalles commemo-
ratives de l’ocasió.

El premi a l’esforç

La recepció oficial ha tin-
gut lloc aquesta setma-
na.

Els 15 esportistes del Club l’Àngel-APASA d’Amposta han rebut el reconeixement del Govern de la Generalitat

EL DELEGAT DEL GOVERN A LES TERRES DE L’EBRE REP ELS REPRESENTANTS EBRENCS ALS JOCS SPECIAL OLYMPICS

Els esportistes del

club l’Àngel-APASA

van aconseguir 

3 medalles d’or, 

5 d’argent i 

11 de bronze

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS


