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Terres de l’Ebre. Els pressupostos de
l’Ajuntament de Tortosa, presentats aquesta
setmana, ja estan ‘definits’.                       P4

Esports. El moranovenc Ambròs Segura fitxa
amb la Pobla de Mafumet i el tortosí Miki Vidal,
amb l’Arsenal.                  P11

Terres de l’Ebre. ERC d’Amposta demana
‘transparència’ en els temes que relacionen
l’Hospital, FUSSMONT i l’Ajuntament.       P8
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El Parlament aprova la Proposta de Resolució d’ERC de mantenir el servei d’ambulància les 24 hores a Alcanar

Albacar, amb 35 anys, acaba contracte al juny amb l’Elx i, segons la informació que havia trascendit pú-
blicament, el Betis li oferia un milió d’euros pel que queda d’aquesta temporada i la vinent. El jugador de
Sant Jaume va fer un comunicat dimecres en el que aclaria que seguirà amb l’Elx fins el final de tempo-
rada, complint amb el seu contracte. P3

Edu Albacar acabarà la temporada a l’Elx

Ahir dijous, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va debatre la Proposta de resolució d’ERC amb què s’instava el Govern ‘a mante-
nir el servei d’ambulàncies a Alcanar, així com a estudiar el rendiment dels serveis d’ambulàncies de tota la comarca del Montsià. La Proposta
es va aprovar gràcies al suport de tots els  partits, exceptuant CiU, que havia presentat una esmena que no es va acceptar per ERC’. 
CiU Ebre ha emès un comunicat indicant que les diputades Annabel Marcos i Assumpció Laïlla han estat treballant no tan sols per al manteni-
ment del servei actual, sinó per a la seua millora. P3

24 hores de servei24 hores de servei
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de
qui els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

El Més Ebre està d'aniversari. Qui ho havia
de dir, però ja és un adolescent. 13 anys!
Aquest projecte iniciat en 2001, després de
la transició dels setmanaris L’Occidental i
Minut 91, es va convertir en un gratuït fa 8
anys. 
Aquesta aposta amb el temps i a base de
perseverança ha fet que la gent de les Terres
de l'Ebre pugui estar informada dels esdeve-
niments que succeeixen al nostre territori de
forma gratuïta sent un referent com mitjà de

proximitat per als ciutadans.
En l'actualitat, cada divendres repartim
12.000 exemplars i segons dades de l’onada
d'audiència del baròmetre de Catalunya de la
Fundació d'Audiències de la Comunicació i la
Cultura el nostre setmanari és líder com a
publicació gratuïta a la demarcació tarragoni-
na amb 55.000 lectors.
I així esperem continuar, amb el vostre
suport. Gràcies per apostar amb nosaltres
per fer territori.

Editorial
Més Ebre, 13 anys

El PSC d'Alcanar vol deixar constància del
seu rebuig contundent respecte a la pro-
posta de nova licitació del servei de trans-
port d'ambulàncies que fa mesos que la
Generalitat de Catalunya va presentar i que
a Alcanar afecta de manera molt agressi-
va, rebaixant de 24 hores a 12 hores el
servei diari. Amb la salut no s'hi juga, el
servei d'ambulància 24 hores al dia és
innegociable.
La indignació per aquesta situació és molt
gran i els veïns i veïnes del nostre municipi
ja van aconseguir més de 2.500 signatu-
res que es van presentar a la Delegació del
Govern a les Terres de l'Ebre per demanar
el manteniment del servei actual. Hem de
recordar que Alcanar és el poble més allun-
yat de l'Hospital Verge de la Cinta, a més
de 30 minuts de trajecte, sense deixar de
banda que tenim tres nuclis de població
bastant distanciats i la població a l'estiu
creix als nuclis de Les Cases i d'Alcanar-
Platja. Per això, també reclamem que al
nucli de les Cases hi hagi un reforç d'am-
bulància com es va tenir fa dos anys i que
després es va retallar.
L'agrupació del PSC d'Alcanar defensem,
per tant, el manteniment de l'actual servei

d'ambulància 24 hores al dia i el retorn del
reforç del servei d'ambulància els mesos
de juliol i agost a les Cases. Estem al cos-
tat de l'Ajuntament en aquesta problemàti-
ca, hi ha temes que estan per damunt dels
partits polítics, perquè les persones són el
més important. A més, continuarem
donant suport a les mobilitzacions i
accions que els veïns i veïnes d'Alcanar i
Les Cases portin a terme. Hem de fer
pinya.

Albert Alarcón, primer secretari del PSC
d’Alcanar i candidat a l’alcaldia

"Amb la salut no s'hi juga, reclamem el manteniment de

l'actual servei d'ambulàncies. És innegociable"

Opinió
Segons nota del personal
de l’ABS la Ràpita-Alcanar,
una  pancarta amb el lema
“Cinta, directora” presideix
l’entrada al CAP de Sant
Carles de la Ràpita, amb
l’objectiu de mostrar el
rebuig a la decisió de la
direcció del  Servei
d’Atenció Primària a les
Terres de l’Ebre de destituir
a la directora de l’àrea bàsi-
ca de Salut la Ràpita-
Alcanar, Cinta Villó Vallés.
Decisió a la qual s’oposen
els treballadors professio-
nals de l’atenció primària
dels dos municipis del
Montsià, el 99 per cent dels
quals van recollir les seves
signatures de suport a l’ac-
tual directora i les van fer
arribar, juntament amb una
carta, ara fa uns mesos a la
Direcció d’Atenció Primària
de la seva SAP i a altres
instàncies de l’Institut
Català de la Salut (ICS).  
Segons al·lega el personal
de l’ABS Sant Carles de la
Ràpita-Alcanar  en la carta,
l’actual directora ha demos-
trat “la seva vàlua en el
càrrec i predisposició a
mantenir l’equip unit i amb
un bon ambient de treball,
tot i la dificultat que ha
hagut durant aquest perío-
de per les retallades”. A
més, els sota-signants de la
carta creuen que la direcció
d’un equip consisteix en la

motivació dels professio-
nals, la consecució dels
objectius i les propostes de
millora”, però “no hem d’o-
blidar que la presa de dedi-
cions ha d’anar acompanya-
da de justícia, equitat i
valors humans”. “Estem
convençuts que la nostra
Directora reuneix totes
aquestes característiques”,
asseguren, “mirant de fer-
nos les coses fàcils malgrat
les dificultats”, per la qual
cosa, afegeixen, “ha acon-
seguit el nostre reconeixe-
ment professional i estima”.  
Els professionals sota la
direcció de Cinta Villó
també recorden que aques-
ta ha assumit ella sola la
direcció durant 4 anys,
quan abans eren dues per-
sones les que ho feien. Per
tots aquests motius, el per-
sonal “no” entén “com és
vol cessar a una persona
que ha demostrat que és
vàlida com a gestora i una
bona professional”.
Per últim, el personal de
l’ABS reclama que “se’ns
escolti”, “no volem un canvi
en la direcció” i sol·liciten
que “s’aturi” la convocatòria
pública de la plaça de direc-
ció de l’ABS Sant Carles de
la Ràpita –Alcanar. “Qui tre-
balla amb els usuaris en el
dia a dia som nosaltres,
tenim molt a dir i encara
molt a fer”, afegeixen. 

‘Cinta, directora’

Actualitat

Aquest mes de novembre l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar té previst encetar les
obres de millora dels pluvials al tram del
carrer Sant Joan, escaletes de l’Àngel, i
Plaça del Canó.
L’objectiu és millorar els serveis sote-
rrats d’aquesta zona. El pressupost de
les obres és de 153.896,47 euros, tot i
que es comptarà amb el suport de la
Diputació de Tarragona (120.875,20
euros) i de la Generalitat  a través del
PUOSC (25.326,46 euros). La previsió
és que la durada de les obres sigui de 3
mesos. “Aquest mes es començaran

aquests treballs i, segons les previsions,
de cara a la primavera haurien d’estar
enllestits. Millorarem els problemes que
pateix la zona i aprofitarem per a renovar
tots els serveis que hi ha soterrats.
Aquestes obres es van aplaçar fins
aquesta tardor de manera consensuada
amb el sector comercial i de restauració
de la zona, per no coincidir amb l’estiu,
període d’augment de visitants al munici-
pi”, subratlla Andreu Martí, alcalde de
l’Ametlla de Mar.
Aquesta millora dels serveis soterrats
porta implícita una millora del ferm. 

Tot a punt per començar les millores als pluvials del
c/ Sant Joan-Plaça del Canó

Actualitat

A l’Ametlla de Mar

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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‘La Proposta es va aprovar
gràcies al suport de tots els
partits, exceptuant CiU, que
havia presentat una esmena
que no es va acceptar per
ERC, en entendre que volia
justificar la decisió del
Departament de Salut de
reduir l’actual servei d’am-
bulància, de 24 hores al
dia, a només 12 hores’.
El diputat republicà, Lluís
Salvadó, va recordar que la
proposta del Departament

va generar la mobilització
dels veïns, que van presen-
tar més de 2.500 signatu-
res per rebutjar aquesta
decisió, i també el posicio-
nament unànim de tots els
grups polítics municipals de
l’Ajuntament d’Alcanar en
defensa de mantenir el ser-
vei d’ambulància les 24
hores del dia.
Salvadó, en la seva inter-

venció, va denunciar que
‘algunes reduccions que es
volen fer del servei d’am-
bulàncies a la comarca del
Montsià, com és el cas
d’Alcanar, estan més justifi-
cades per caràcter polític
que no pas tècnic. I això
ens genera molta preocupa-
ció’. El diputat va fer
referència a les reunions
mantingudes amb el

Departament de Salut i els
intents de justificar la reduc-
ció per implementar nous
serveis i millores, però, a
parer seu, ‘cap d’aquestes
justificacions ens dóna
explicacions sobre per què
en uns municipis es fa una
reducció del servei d’am-
bulàncies i, en canvi, en
altres municipis del costat
no es porta a terme’. El

diputat ebrenc va posar
com a exemple el cas
d’Alcanar que, amb
10.500 habitants i format
per tres nuclis de població
separats entre si per uns
quans quilòmetres de
distància, el Departament
de Salut li vol reduir en 12
hores el servei d’ambulàn-
cia. En canvi, ‘als municipis
veïns d’Ulldecona i la
Sénia, amb 7.000 i 6.000
habitants respectivament, i
amb menys complexitat pel
que fa a la dispersió de
població, mantenen el doble
de servei d’ambulància que
no pas Alcanar’. És per això
que Salvadó va dir que
des d ‘ERC no som capaços
de trobar, ni de lluny, cap
motiu de caràcter tècnic
que justifiqui el fet que un
municipi de 10.500 habi-
tants tingui 12 hores de ser-
vei d’ambulància i, al costat,
un municipi molt més petit
el tingui de 24 hores’.
Davant d’aquests fets, el
diputat republicà va dema-
nar al Govern que ‘restituei-
xi les 24 hores el servei

d’ambulància a Alcanar i
que es tingui en compte la
situació similar que també
pateix Sant Jaume
d’Enveja’. 
Tot i que el concurs del ser-
vei d’ambulàncies ja està en
marxa, el diputat va desta-
car que hi ha marge de
maniobra per reconduir la
situació incorporant-hi
mecanismes que ho fan
possible. 
En aquest sentit, i després
d’agrair el suport de la resta
de partits, Salvadó es va
mostrar esperançat que,
‘pel bé dels interessos
generals i de la gent
d’Alcanar, el Departament
de Salut rectifiqui i faci cas
del que li ha demanat la
ciutadania i que han apro-
vat l’Ajuntament i el
Parlament de Catalunya.
Estem convençuts que, en
el tràmit de licitació enge-
gat, el Departament té
marge per reconduir una
situació que només s'entén
des del partidisme polític’.

El Parlament aprova mantenir el servei
d’ambulàncies les 24 hores del dia a Alcanar  

Ahir dijous, la Comissió
de Salut del Parlament de
Catalunya va debatre la
Proposta de resolució
d’ERC amb què s’instava
el Govern ‘a mantenir el
servei d’ambulàncies a
Alcanar, així com a estu-
diar el rendiment dels
serveis d’ambulàncies de
tota la comarca del
Montsià’.

La Comissió de Salut va aprovar ahir dijous la resolució d’ERC

“Tots els grups polítics representats van donar suport a la Proposta, excepte CiU”

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Comunicat CiU Terres de l’Ebre: Les dues diputades, Annabel Marcos i Assumpció Laïlla,
s’han manifestat posant dades de resposta sanitària i tots els recursos mèdics sobre la
taula, durant el debat d’una proposta de resolució d’ERC que pretenia posar en dubte l’efec-
tivitat del model.
En el moment que van aparèixer publicades les bases d'aquest concurs per al transport sani-
tari i veient que podien afectar a algunes poblacions de la nostra comarca, les diputades
Annabel Marcos i Assumpció Laïlla han estat treballant no tan sols en el manteniment, sinó
la millora del servei actual.

Hi han casos concrets com és Alcanar, on ha hagut una petició massiva, tant per part de la
ciutadania com dels grups municipals, per tal de garantir aquest servei de transport sanita-
ri al municipi.
El concurs està iniciat des de fa uns mesos i en poc temps sabrem les propostes de les
empreses. Gràcies al treball que han fet les representants polítiques de CiU al Parlament
insistint de l'important que és com a mínim garantir l'estat actual del servei a llocs com
Alcanar, estem convençuts que finalment aquest servei es millorarà per donar una bona res-
posta als ciutadans. 

CiU Terres de l’Ebre assegura que la reestructuració d’emergències al Montsià donarà  “major agilitat i millor resposta”

En els darrers dies, fins i tot
al Canal Plus diumenge en el
partit Saragossa-Betis, es va
informar que Edu Albacar, ca-
pità de l’Elx, que no ha estat
titular en els darrers partits,
fitxava al desembre amb el
Betis. Albacar, amb 35 anys,
acaba contracte al juny amb

l’Elx i, segons la informació
que havia trascendit pública-
ment, el Betis li oferia un mi-
lió d’euros pel que queda d’a-
questa temporada i la vinent.
Després d’haver estat notí-

cia durant la setmana, el ju-
gador de Sant Jaume va fer
un comunicat dimecres en el

que aclaria que seguirà amb
l’Elx fins el final de tempora-
da, complint amb el seu con-
tracte “amb l’objectiu de con-
tribuir per a aconseguir la
permanència amb l’equip del
que en sóc el capità”. Edu
afegia que “vull també agrair
l’interès del Betis, però el

meu compromís és seguir
defensant la samarreta de
l’Elx, club al que estimo, i que
m’ha permès celebrar les fi-
tes més importants de la
meua carrera professional i
amb el que espero assolir un
any més la permanència a la
Primera divisió”. Albacar con-

firmava el comunicat per a
Més Ebre comentant que de
la renovació amb l’Elx, si s’ha
de produir, “ja se’n parlarà
quan sigui el moment”. 
A la foto, Edu Albacar en una
acció del partit al Camp Nou.

Edu Albacar acabarà la temporada a l’Elx
Des de Sevilla s’assegurava que el defensa de Sant Jaume d’Enveja fitxava amb el Betis, al desembre

EL JUGADOR, QUE ACABA CONTRACTE AL JUNY, VA FER UN COMUNICAT ACLARINT EL SEU FUTUR
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El pressupost consolidat,
que “inclou societats i orga-
nismes autònoms, és de
62.386.083 euros, un
1,90% superior al de
2014”. Bel va aprofitar la
presentació dels nous
comptes per fer una valora-
ció general del mandat que
acaba l'any vinent. "Hem
endreçat i ordenat les
finances municipals en el
context econòmic més

complicat en molts anys, i
ho hem fet transformant la
ciutat i patint la falta de
pagament dels compromi-
sos d'administracions
superiors, especialment la
Generalitat”, que a dia d’a-
vui els paga en un retard de
68 dies. L'alcalde va voler
recordar que el mandat
acabarà amb un nivell d'en-
deutament inferior al que
ell mateix es va trobar l'any
2007 quan va assumir l'al-
caldia. De manera resumi-
da, Villarroya va incidir en
què el pressupost de
2015, que es portarà a
aprovació en un Ple extra-
ordinari el pròxim dilluns
24 de novembre, és d'esta-
bilitat, conseqüència
d'anys d'elaborar i gestio-
nar pressupostos destinats
a redirigir i racionalitzar els
comptes municipals. Són
uns pressupostos, va afe-
gir, que “reflecteixen l'es-
forç per continuar prestant

els serveis de manera més
eficaç i eficient. La gestió
duta a terme ha permès
reduir, la pressió fiscal
sobre la ciutadania, com
en el cas de l'IBI (-3%) i el
rebut de la brossa (-5%)”.

La responsable d'Hisenda,
Matilde Villarroya, va recor-
dar que "els pilars sobre
els que se sustenta aquest
pressupost són la millora
de la gestió de la recapta-
ció i la racionalització de la

despesa", i es va mostrar
convençuda que aquests
comptes "permeten fixar
les bases del futur creixe-
ment de la ciutat amb
garanties".

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la tinent
d'alcalde d'Hisenda,
Matilde Villarroya, van
presentat dimarts en
roda de premsa els
detalls del pressupost
de 2015, l'últim del
mandat, que puja a
31.126.821 euros, un
0,66% més que l'exerci-
ci anterior. 

Excel·lents resultats obtin-
guts pels equips d’Atenció
Primària de les Terres de
l’Ebre i l’HTVC en l’Informe
d’Avaluació de l’AQuAS.
Els equips d'atenció primària
de les Terres de l'Ebre sur-
ten com els més eficients
entre els centres del sistema
sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya (SIS-
CAT). Entre els quinze pri-
mers de 389 trobem set
centres ebrencs amb els

valors més baixos d'estanda-
rització d'hospitalitzacions
potencialment evitables i
també els centres ebrencs
surten en una posició desta-
cada com a més resolutius
en les hospitalització poten-
cialment evitables per malal-
tia pulmonar obstructiva
(MPOC) i insuficiència cardía-
ca (ICC). Pel que
fa a l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta és l'hospi-
tal de la xarxa hospitalària

d'utilització pública de
Catalunya amb el millor indi-
cador sintètic d'adequació,
en la categoria d'hospitals
de referència, en què s'ava-
luen hospitalitzacions evita-
bles, dies d'estada, cesàries
i urgències. A q u e s t
bons resultats s’han d’atri-
buir també a l’esforç humà
del personal d’aquests cen-
tres.
Agricultura
D’altra banda, el DAAM va

aprovar ahir 47 expedients
per a diversificar l’economia
en zones rurals, que repre-
senten una inversió pública-
privada de més de 6,3
milions d'euros. 
El   Departament ha contri-
buït aportant 2.496.879,11.
Massets
a Comissió de Política

Territorial i d’Urbanisme de
Catalunya (CPTUC) va donar
ahir llum verd a l’aprovació
definitiva del plans directors 
urbanístics (PDU) dels mas-
sets, construccions agríco-
les tradicionals de les Terres
de l’Ebre.

«Excepcionals resultats en sanitat 
a les Terres de l’Ebre»

A sis mesos per a les elec-
cions municipals el candidat
del PSC per a l’alcaldia,
Enric Roig, dimecres va
encetar la precampanya de
les municipals a Tortosa
presentant els objectius i
principals eixos dels socia-
listes tortosins que tenen
un missatge clar: “A
Tortosa, si tu vols, podem
tornar a somiar”. El PSC de
Tortosa  diu que confeccio-
narà un programa, “ambi-
ciós i realista”, en què serà
fonamental la participació
de la ciutadania que podrà
fer arribar les seves propos-
tes mitjançant el web
www.tornarasomiar.webno-
de.es. La idea és confor-
mar un programa electoral
que sigui resultat d’un pro-
cés d’elaboració col·lectiva.

“A Tortosa, si
tu vols, podem

tornar a
somiar”

La millora de les infraestruc-
tures a les Terres de l’Ebre,
generar ocupació i l’atenció al
Delta de l’Ebre configuren
bona part de les esmenes
que els socialistes de l’Ebre
van presentar als pressupos-
tos generals de l’Estat que al
mes de desembre entraran
en el tràmit al Senat, així va
explicar-ho dilluns el senador
Joan Sabaté i Francesc Miró,
candidat del PSC a l’alcaldia
d’Amposta. En el tràmit al
Senat, a la segona fase del
pla d’industrialització, l’A-7,
les variants i la millora ferro-
viària, hi afegeixen la cons-
trucció d’una guarda costera
a la badia dels Alfacs i l’ade-
quació de la sortida a
Amposta pel nou pont.

El PSC esmena els
pressupostos de

l’Estat 

Els pressupostos 2015 
de l'Ajuntament de Tortosa, «definits»

Ferran Bel va destacar que el govern municipal ha "endreçat les finances en el pitjor escenari econòmic”

En l'informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

ACTUALITAT
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El delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, va presi-
dir dimarts el Consell de
Direcció de
l’Administració Territorial
de la Generalitat, en què
han destacat els
700.000€ que el
Departament d’Empresa i
Ocupació, mitjançant el
Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), ha desti-
nat a la convocatòria de
78 places per al progra-
ma Treball i Formació.
En concret, Xavier
Pallarès va destacar que
“aquest programa, del
qual són beneficiaris els
quatre consells comar-
cals, a més dels ajunta-
ments de Tortosa,
Amposta, la Ràpita i
Deltebre, van destinats a
majors de 30 anys que no
reben cap tipus de presta-
ció, així amb aquest pro-

grama, que inclou treball i
formació, poden cobrar el
sou mínim interprofessio-
nal, adquirir uns coneixe-
ments que no tenien i aug-
mentar les possibilitats de
retornar al mercat laboral”
Els cursos del programa
Treball i Formació tenen
una durada de 6 mesos i,
habitualment, ofereixen
treballs en el camp dels
serveis municipals, com
neteja de vials públics, jar-
dineria, forestal, etc.
D’altra banda, en la sessió
ordinària del Consell de
Direcció també es va valo-
rar molt positivament el
desenvolupament i l’actua-
ció dels voluntaris durant
la jornada de Participació
Ciutadana celebrada el
passat 9 de novembre. Al
mateix temps, el delegat
del Govern va explicar
que, fins avui, “ja han pas-
sat més de 400 persones
en el punt de participació
establert, després del 9N,
a la seu de la Delegació”,
alhora Xavier Pallarès

també va afegir que
“malauradament la partici-
pació dels ciutadans de la
Serra d’Almos a Tivissa no
es podrà comptabilitzar
amb vots, sinó que que-
darà reflectida aquesta
participació com una
incidència”.
El delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre també
va avançar algunes de les
actuacions de diversos

departaments del Govern
que es posaran en marxa
en els propers mesos
com són la nova Oficina
Jove a la Terra Alta, que
entrarà en funcionament a
finals d’any després de la
signatura d’un conveni de
col·laboració amb el
Consell Comarcal de la
Terra Alta; o el nou Jutjat
Lo Penal de Tortosa, que
inicialment s’ubicarà a la

seu dels Jutjats de
Tortosa però, que un cop
finalitzin les obres d’ade-
quació d’espai a l’antiga
comissaria dels Mossos al
barri de Ferreries a
Tortosa serà traslladat
per millorar la prestació
d’aquest servei. Xavier
Pallarès també ha desta-
cat que el Govern treballa
en la voluntat d’ampliar
d’1 a 3 anys la concessió
del manteniment de la via
navegable a l’empresa
adjudicatària un cop es
tregui a concurs, per
garantir una major segure-
tat jurídica i econòmica i
alhora fer un contracte
més atractiu per a les
empreses concursants.

L’acord signat té la voluntat
de fomentar l’aprenentatge
de bones pràctiques entre els
dos grups i l’intercanvi d’infor-
mació i la realització d’activi-
tats conjuntes per tal d’impul-
sar la cooperació entre
aquestes dues zones de
pesca i, alhora, crear una
sinèrgia conjunta per enfortir
la dotació econòmica de fons
europeus en el nou període
d’ajuts. L’acte de signatura
del conveni, realitzat a la ciu-

tat italiana d’Imperia, va
comptar amb la participació
del president del GAL Litoral
Costa de l’Ebre, Pascual
Chacón, la gerent del GAL,
Gala Martínez, i el president
del GAC Il Mare delle Alpi,
Enrico Lupi. A més, també
van assistir el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, el director
general de Pesca de la
Generalitat de Catalunya,
Jordi Ciuraneta, i la vicepresi-

denta de la Comissió de
Pesca del Parlament
Europeu, Renata Briano.
Entre les accions que es
duran a terme a partir d’a-
quest conveni, destaca un
esdeveniment per fomentar i
explicar els beneficis de la
dieta mediterrània i un infor-
me de bones pràctiques que
permeti conèixer
experiències innovadores
dutes a terme pel GAL Litoral
Costa de l’Ebre i el GAC Il

Mare delle Alpi.
Apendre junts
D’altra banda, l’ens comarcal
i l’Ajuntament de Tortosa,
amb la col·laboració de l’Obra
Social de La Caixa, han dut a
terme conjuntament un pro-
grama de suport comú enca-
minat al desenvolupament de
les capacitats parentals per
tal de millorar la qualitat de
vida de famílies que s’atenen
des de serveis socials d’aten-
ció primària i des de l’EAIA.

Conveni per impulsar la diversificació de la pesca al Mediterrani

Adopcions i

acolliments 

Empresa i Ocupació destina 700.000€  al programa 
Treball i Formació per la inserció laboral de majors de 30 anys 
Que no rebin cap prestació

El GAL Litoral Costa de l’Ebre i el GAC Il Mare delle Alpi el signen

ACTUALITAT

Procès:

D’altra banda, Pallarès

també va informar que

“més de 400 persones

han votat després 

del 9-N a la Delegació”

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha acollit una reu-
nió de treball entre la
Institució Col·laboradora
d’Integració Familiar (ICIF) i
la directora de l’Institut
Català�  de l’Adopció (ICA),
Nú�ria Canal, per tal d’inter-
canviar impressions sobre
l’estat actual de les adop-
cions i acolliments a les
Terres de l’Ebre i coordinar
la tasca que es du a
terme des de l’ens comar-
cal. 
El president del  Consell
Comarcal del Baix   Ebre,
Lluí�s Soler, ha qualificat
aquestes reunions
com a “necessa�ries” ate�s
que “parteixen de la finali-
tat d’intercanviar opinions i
criteris per tal de treba-
llar conjuntament entre lesa
dministracions i enfortir els
ervei que el departament d
e l’ens presta dia� riament”.
A la reunió també ha parti-
cipat el conseller d’Infà�ncia
i Adolescència,
Rube�n Lallana i la directo-
ra dels serveis territorials
Benestar Social i Fami�lia,
Manolita Cid.
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Les ponències de la jornada
tractaran, entre altres aspec-
tes, sobre el paper de l'ener-
gia eòlica en el desenvolupa-
ment local a càrrec de
Jaume Morrón, gerent
d'EolicCat, i sobre la produc-
ció energètica i impacte
econòmic, a càrrec de Maria
Llop, directora de la càtedra
MADE-URV. També hi haurà
les ponències 'L'energia:
motor del territori, motor
d'una societat', a càrrec de
Josep Ma. Álvarez, secretari

general de la UGT de
Catalunya, i 'L'energia factor
de competitivitat empresa-
rial', a càrrec de Joaquim
Gay de Montellà, president
del Foment del Treball
Nacional. En aquesta edició,
l'encarregat d'inaugurar la
jornada serà el president de
la Cambra de Comerç de
Reus, Isaac Sanromà, i la
cloenda anirà a càrrec de
Josep Poblet, president de la
Diputació de Tarragona.
Durant la presentació de la
jornada, el president de la
MADE, Jordi Jardí, va recor-
dar que als termes munici-
pals del territori MADE “es
produeix el 70 % de l'energia
que es consumeix a
Catalunya” i va reivindicar
“una generositat del país”
amb el territori MADE “en tot
allò que fa referència a pro-
ducció, a consum, a investi-
gació i a formació al voltant
del món de l'energia”. Jordi
Jardí va fer referència a la
càtedra d'energia impulsada
per la MADE i la URV amb la
col·laboració de la Diputació
de Tarragona, i “al preu avan-
tatjós del quilovat de l'ener-

gia” que hi ha al territori
MADE fruit de l'acord amb
l'empresa Conecta2. Pel que
fa al programa el director de
la MADE, Joan Sabanza, va
destacar la participació “d'al-
guns dels actors principals
de l'economia productiva del
país” i va fer referència a
“l'alt nivell dels ponents”. La
MADE considera que el
debat català a l'entorn de l'e-
nergia, un dels pilars econò-
mics estratègics, ha de tenir
lloc de manera principal a la
zona que des de fa dècades
ha estat el motor energètic
de Catalunya, i que actual-
ment configura aquesta
associació, integrada per
nou municipis de les comar-
ques de la Ribera d'Ebre, el
Baix Camp i la Terra Alta. 
A la web  www.mesaener-
gia.org es pot trobar el pro-
grama de la jornada i les indi-
cacions adients per fer la
inscripció que és gratuïta. La
MADE té com a objectiu prin-
cipal aconseguir una evolu-
ció en el panorama que ha
dominat les decisions políti-
ques a l'entorn de l'energia,
sector en el qual al món

local se li ha fet jugar un rol
passiu. Per a aquesta finali-
tat, la MADE manté relacions
permanents amb la
Generalitat, el Govern cen-
tral i el món empresarial per
tal de defensar els interes-
sos dels municipis de la
zona MADE. D'aquesta
manera, l'associació vol
esdevenir un punt de
referència pel que fa a pro-
ducció, recerca i desenvolu-
pament de noves tecnolo-
gies en relació a l'energia, i

també a l'hora de captar
empreses grans consumido-
res d'energia. 
Als termes municipals
d'Ascó, Garcia, Móra d'Ebre,
Móra la Nova, Riba-roja
d'Ebre, Tivissa, la Torre de
l'Espanyol, Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant i
Vilalba dels Arcs es produeix
més del 70% de l'energia
elèctrica que es consumeix
a Catalunya, a partir de tres
centrals nuclears operatives.

La Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya
(MESA) va presentar
dimarts una nova edició
de la Jornada de debat
sobre 'Energia i desen-
volupament local' que
tindrà lloc al pavelló
firal de Móra la Nova el
pròxim 27 de novem-
bre. Comptarà amb la
participació de Josep
Maria Àlvarez i Joaquim
Gay de Montellà.

A l’acte van participar una
trentena d’empreses de pro-
cedència molt variada. Els
empresaris i emprenedors
assistents van poder escol-
tar i participar activament en
la ponència “Lideratge-s
sòlid-s en temps líquids: de
la comunicació a l’acció
comú”, a càrrec de Xavier

Plana, consultor i coach a
l’Escola de Lideratge Social
de Catalunya. A banda, els
més de 40 paticipants van
comptar amb un espai per
donar a conèixer les seves
empreses, productes i acti-
vitats, intercanviar experièn-
cies i establir nous contac-
tes. L'acte va comptar amb

la presència de l'alcalde de
Móra d'Ebre, Joan Piñol.
L'organització va anar a
càrrec de l’assessoria
Jurisa, amb la col·laboració
de Sirga Comunicació,
Lexviti i La Caixa, i el suport
de l'Ajuntament de Móra
d'Ebre i el Consell Comarcal
de la Ribera d'Ebre.

Terceres Jornades Empresarials organitzades per Jurisa

El Mas de la Coixa de Mora
la Nova és el marc escollit
enguany per l’Institut
Ramon Muntaner i la
Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC) per realitzar la XI
Trobada d’Entitats i
Associacions Culturals de
l’Antiga Diòcesi de Tortosa
(Terres de l’Ebre, Priorat,
Franja, Maestrat i Ports).
Aquesta trobada que té
com a objectiu oferir un
espai d’intercanvi i de debat
més enllà de les fronteres
administratives, aquest any
porta per títol “I després de
la recerca?...”, i s’inagurarà
amb la ponència marc
“Recerca en patrimoni i apli-
cabilitat en l’entorn local” a
càrrec de la Doctora i inves-
tigadora de la UAB, Clara
Masriera. Jornada gratuïta.

XI Trobada a
Móra la Nova

El Consell Comarcal de la
Terra Alta ha organitzat per a
avui a les 9 hores al
Telecentre del Consell un
Seminari pel Foment de l’em-
prenedoria amb l’objectiu  de
generar i treballar idees de
negoci i donar les eines
necessàries per portar-les a
la pràctica. Per altra part
ahir van presentar el web
www.cuidadorascronicos.com
per a recolzar als que cuiden
a persones amb dependèn-
cies. 
Seguint amb els seminaris,
el proper dijous 27 de
novembre tindrà lloc la sego-
na conferència dels cicles
“Seminaris en xarxa” (cicle
d’activitats organitzat per la
UOC) titulada “Com
començar a exportar amb
èxit-Especial sector agroali-
mentari” a càrrec d’Adam
Papaseit, cap d’iniciació a
l’Exportació d’ACCIÓ.

Seminaris
a la Terra Alta

Nova edició de la Jornada de debat sobre 
‘Energia i desenvolupament local’

Tindrà lloc a Móra la Nova el pròxim dijous 27 de novembre

Dimarts 17 de novembre es van celebrar a Móra d’Ebre

ACTUALITAT
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Del 21 de novembre al 21 de desembre, tenim
tot 1 mes per gaudir dels plats que 17 restau-
rants participants d’Alcanar, de les Cases
d’Alcanar i d’Alcanar-Platja ens cuinaran,
incorporant aquest cítric als seus menús. El
receptari “La Clementina d’Alcanar a la cuina”,
llibre que Onada edicions ha publicat recent-
ment, per encàrrec de la regidoria d’agricultu-
ra i amb el suport de la Fundació ALICIA ofe-
reix un conjunt de receptes que tenen com a
protagonista aquest ingredient apte per
entrants, plats, postres i fins i tot begudes.

PUBLIREPORTATGE

Jornades Gastronòmiques dels cítrics d’Alcanar compleixen 21 anys
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El mati del passat dimecres
el portaveu del grup munici-
pal d’Esquerra d’Amposta
–ERC, Adam Tomàs va lamen-
tar en roda de premsa ‘la
poca transparència existent
en algunes accions derivades
de la relació entre l’Hospital
Comarcal del Montsià, la
Fundació Privada de Serveis
Socials del Montsià (FUSS-
MON), i l’Ajuntament
d’Amposta’. Tomàs va fer
notar que el president de les
tres institucions és la mateixa
persona, Manel Ferré i
també va explicar que el seu
grup ha presentat una moció
que es debatrà en el proper
Ple Municipal on demana l’atu-
rada del procediment de con-
tractació del servei de trans-
port adaptat i que aquest
sigui retornat a l’Ajuntament,
per tal de poder-lo treure a
licitació amb totes les garan-
ties legals. Segons va infor-
mar Tomàs, l’Ajuntament
d’Amposta va aprovar el pas-
sat mes de març encarregar
la gestió del servei de trans-
port adaptat i del servei d’a-
tenció domiciliària a FUSS-
MONT. Sobre la decisió d’en-
comanar la gestió del servei
a FUSSMONT, la Federació
d’Amposta d’Associacions de

Veïns va interposar un recurs
de reposició el qual va ser
desestimat en base a un
informe de la Secretaria de
l’Ajuntament que establia que
FUSSMONT podia realitzar
aquesta activitat, sempre i
quan tingués la capacitat de
gestionar aquest servei amb
mitjans propis i complint el
criteri d’economicitat.
El 26 de setembre però, el
Patronat de la Fundació
FUSSMONT va aprovar l’ex-
pedient de contractació del
transport adaptat mitjançant
un procediment negociat,
sense publicitat, i per valor de
141.500. Llavors, des del
grup d’ERC, entenent que no
es complien les condicions
que la Secretaria havia esta-
blert, va sumar la signatura
d’un regidor socialista per tal
d’aconseguir  el suport
1/3 del Ple i d’aquesta
forma poder sol·licitar un
informe conjunt de Secretaria
i Intervenció de l’Ajuntament
‘per així esclarir els dubtes
legals que teníem’ afirma
Tomàs. Una vegada rebut
aquest informe, segons el
portaveu d’ERC, ‘queda
molt clar que no s’estan com-
plint, ni les condicions econò-
miques, ni les condicions
administratives, per poder
continuar amb el procedi-
ment engegat per FUSS-
MONT, i per això demanarem
que la gestió del servei sigui
retornada a l’Ajuntament, per

tal que sigui aquest qui la tre-
gui a licitació’. Tomàs va
recordar que ‘no és el primer
cop que l’alcalde Manel
Ferré president de l’Hospital
Comarcal del Montsià, de
FUSSMONT i de l’Ajuntament
opta per utilitzar aquestes
dues organitzacions prime-
res, que tenen normatives i
procediments més laxes de
contractació que l’ajuntament
per tal d’aprovar algunes
actuacions’. El regidor repu-
blicà va posar com  a exem-
ple la contractació per part
de FUSSMONT de la cons-
trucció del mur de tancament
de la nova residència de gent
gran, amb un cost de
500.000, damunt d’una part
d’uns terrenys que
l’Ajuntament ha tingut que

acabar expropiant perquè no
en tenia la titularitat. O bé el
cas del lloguer amb compra
aplaçada de 15.000€ men-
suals per un local de 1.000

m2 per al Centre de rehabili-
tació, un contracte que no va
passar pel Consell
d’Administració de l’Hospital.  

ERC demana «màxima transparència» en els temes que relacionen
l’Hospital del Montsià, FUSSMONT i l’Ajuntament d’Amposta

Sol·licitarà “l’aturada del procediment de contractació de la gestió del servei de transport sanitari”

Una cinquantena d'agents
representatius dels cinc terri-
toris que integren la Xarxa de
Territoris Arrossers es van
reunir en el marc de les III
Jornades Montsià Actiu a la
seu del Museu del Montsià
en una primera jornada de
caràcter tècnic, amb un
objectiu comú: estructurar
un marc de cooperació esta-
ble per al període europeu
2015-2020 que permeti
desenvolupar projectes con-
junts en l'àmbit del turisme,
de l'arròs o de l'I+D En les 4
taules de treball en xarxa
celebrades es van consen-
suar diferents línies d'actua-
ció conjunta, entre les quals
destaquen accions relaciona-
des amb la Política Agrària
Comuna, la gestió i resistèn-

cia de les plagues, campan-
yes de comunicació i promo-
ció de l'arròs, la promoció
d'una ruta eqüestre que unei-
xi els 5 territoris, o la creació
de producte turístic en l'àm-
bit de birdwatching, entre
altres propostes. Durant la
jornada que va tenir lloc el
passat dia 14, es va donar a
conèixer el projecte de la
Xarxa i el seu pla de treball al
públic, en una jornada on
també es van presentar els
diferents territoris. Es va
comptar amb presència de
Carme Ribas, secretària
general de la Red Europea
de Ciudades del Vino, qui
va exposar l'experiència de
treball en xarxa d'aquesta
Red. Des de Montsià Actiu es
va valorar molt positivament

el desenvolupament d'aques-
tes jornades internacionals
a causa de la bona predis-
posició dels agents partici-
pants i pel fet que les propos-
tes consensuades poden
constituir una excel·lent opor-
tunitat de dinamització del
territori. El conseller comar-
cal de l'Àrea d'Empresa,
Indústria i Ocupació, Ivan
Romeu, va ressaltar "la
importància de la creació d'a-
questa xarxa que ens per-
metrà cooperar i intercanviar
experiències amb els altres
territoris, al mateix temps de
poder participar en progra-
mes europeus conjuntament.
És clau que el Delta de l'Ebre
s'obri a Europa cada vegada
més". Les III Jornades
d'Economia del Montsià van

ser presidides pel secretari
d'Ocupació i Relacions
Laborals del Departament
d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat, Joan Aregio;
acompanyat del president
del CC del Montsià, Joan
Martín; secretari de la

Comunitat General de
Regants del Canal de la
Dreta de l'Ebre, Jaume
Porres; el conseller de l'Àrea
d'Empresa, Indústria i
Ocupació, Ivan Romeu i el
regidor de l'Ajuntament, José
Antonio José.

Jornades Montsià Actiu

El Parlament va reclamar
dimecres al Ministeri de
Foment la gratuïtat del
tram ebrenc de l'autopis-
ta mentre no s'executi l'A-
7. Els grups de CiU, ERC,
PSC i ICV van aprovar una
proposta de resolució al
Parlament instant el
Ministeri de Foment que
respecti la proposta de
traçat per al projecte de
l'autovia A-7 consensuada
pels municipis de les
Terres de l'Ebre i, mentre
no s'executi l'obra, s'allibe-
rin els peatges del tram
ebrenc de l'autopista. La
resolució es va debatre
aquest dimecres a la
Comissió de Territori i
Sostenibilitat, on es va aro-
var per àmplia majoria. La
diputada de CiU, Meritxell
Roigé, que ha impulsat l'a-
cord, ha recordat que l'es-
tudi informatiu del govern
espanyol continua trencant
el poble de Camp-redó "i
impossibilitat el seu creixe-
ment". (ACN)

El Parlament
reclama la
gratuïtat de
l’AP-7

ACTUALITAT

ACLARIMENTS DE L’ALCALDE

Manel Ferré ha assegurat que “els informes que s’han fet arribat a

ERC d’Amposta deixen ben clars els motius pels quals a través de

la fundació FUSSMONT, que s’encarrega de la gestió de la

residència d’avis i els tres centres de dia, es va decidir externalitzar

el servei de transport adaptat de les persones usuàries dels serveis

sociosanitaris. Principalment el motiu és econòmic”, ha explicat

l’alcalde,“ja que si FUSSMONT en feia gestió directa havia

d’adquirir un vehicle, de manera que el servei resultava molt més

car i això hagués augmentat el preu a les famílies, una situació que

volem evitar, ja que és un servei necessari per a moltes persones a

les que no volem sobrecarregar amb uns preus elevats”.

El Consell Comarcal del Montsià coordinarà el projecte Xarxa de Territoris Arrossers

La Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres
del Sénia va demanar
aquesta setmana a la
Defensora del Pueblo
que recorri davant del
Tribunal Constitucional  la
desorbitada indemnització
de 1.350 milions d'euros
que el govern espanyol ha
pagat a l'empresa impulso-
ra del projecte Castor.
L'entitat recorda que
aquests diners, més els
interessos dels bancs i les
despeses de manteniment
de les instal·lacions, els
haurà de pagar la ciutada-
nia els pròxims 30 anys,
fins a una quantitat que es
calcula pot arribar als
4.000 milions d'euros. La
plataforma no entén la
rapidesa amb què l'execu-
tiu espanyol ha pagat la
indemnització sense haver
"depurar responsabilitats"
pels terratrèmols succeïts
durant el període de pro-
ves de la planta.

Demanen
recórrer al TC la
indemnització
del Castor
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Des d’avui i fins al pròxim 21
de desembre, dins de les
Jornades Gastronòmiques
dels Cítrics, es podran
degustar les receptes del
recent estrenat llibre “La
Clementina d’Alcanar a la
cuina” de la Fundacio ALICIA
als 17 restaurants partici-
pants. Aquests oferiran
menús amb excel·lents vins
del territori ebrenc a preus
módics. A més a més quatre
establiments turístics d’allot-
jament oferiran preus espe-
cials per pernoctar durant
tot el més. “La clementina
d’Alcanar a la cuina” ens ofe-
reix un conjunt de receptes
que tenen com a protagonis-
ta aquest producte. Gràcies
a un conveni de col·labora-
ció entre la Fundació Alícia i

l’Ajuntament d’Alcanar s’ha
impulsat un treball innova-
dor, que també ha comptat
amb col·laboracions dels
àmbits de la restauració i la
pagesia canareva. Un treball
que despertarà la curiositat

dels professionals i els afec-
cionats al món de la cuina, i
que permetrà donar a conèi-
xer la qualitat de la clementi-
na d’Alcanar i les seves
característiques. El lector hi
trobarà un ventall de recep-

tes on la clementina es mos-
tra com un ingredient per a
tot tipus de menjars, i fins i
tot begudes. L’objectiu és
aconseguir que la clementi-
na s’identifiqui amb Alcanar.
Més info a: www.alcanar.cat

Acreditant la qualitat de la seua cuina
Aquesta edició que tindrà lloc
a Tortosa porta per títol
“Ciutadans i ciutadanes lliu-
res, responsables i compro-
mesos”. Es tracta d’un con-
curs de bones pràctiques i
accions per a construir un
món millor. L’objectiu és
donar a conèixer experièn-
cies d’escoles, instituts i enti-
tats que contribueixen a for-

mar persones lliures, respon-
sables i compromeses. Com
promouen les paraules de F.
Mayor Zaragosa “Ara és l’ho-
ra de la societat civil! De la
força a la paraula. De súbdits
a ciutadans, la gran transi-
ció”.
Es repartiran 5.000 euros
entre els guardonats a la pri-
mavera 2015.

8a. edició Premi Mayor Zaragoza

Segueixen les Jornades gas-
tronòmiques de la Cuina de
l’Oli  a Santa Bàrbara on sis
restaurants ofereixen menús
especials per a l’event. A més
a més a la població té lloc
des d’avui i fins diumenge la
XVIII Fira de l’Oli novell, dels
cítrics i del comerç amb
diverses activitats. D’altra
banda, Deltebre celebra fins
diumenge 23 la segona edi-
ció de les Jornades de l’Ànec
on deu restaurants ofereixen
menús a preus mòdics amb
l’ànec i a ltres productes de la
terra com a protagonistes.
Entre els participants es farà
un sorteig de 4 lots de pro-
ductes i un sopar per a dues
persones. I seguint en l’àmbit
gastronòmic, Benifallet
també celebra Jornades dedi-

cades a la cuina dels fesols,
amb menús de 28 euros en
tres restaurants participants.
La intenció és redescobrir
aquest producte tan tradicio-
nal a la nostra cuina.
Per últim, no podem oblidar
que a la Ràpita des de demà
i fins el pròxim 8 de desem-
bre tindran lloc les 12es
Jornades del Llagostí on res-
taurants del Col·lectiu de
Cuina La Ràpita oferirant deli-
ciosos plats amb el llagostí
com a protagonista. Dintre
del marc d’aquestes jornades
el proper 29 de novembre es
celebrara, la Diada del
Llagostíal Pavelló Firal.
Queda clar que els pròxims
dies podem gaudir de la gas-
tronomia local, no serà per
manca d’oferta.

Jornades gastronòmiquesAquest és el 6è any conse-
cutiu que la cuina del res-
taurant xertolí capitaneja-
da pel xef Fran López obté
la distinció, de fet, va ser
el primer restaurant
ebrenc en aconseguir l'es-
trella Michelín. A finals del

2013, d'altra banda, va
ser anunciada la segona
estrella Michelín per al
territori, en aquest cas al
Restaurant les Moles i als
plats del seu xef, Jeroni
Castell.
Al Camp de Tarragona dos

restaurants tenen una d'es-
tes desitjades estrelles, el
restaurant Can Bosch i el
restaurant Rincón de
Diego, els dos a Cambrils.
(Aguaita.cat)

Els restaurants ebrencs
Torreó de l'India,̀ a Villa
Retiro (Xerta) i Les Moles
(Ulldecona) han renovat
per al 2015 l'estrella
Michelín que acredita la
qualitat de la seua cuina.

XXI Jornades dels Cítrics 
Presentació del llibre: “La Clementina d’Alcanar a la cuina”

ACTUALITAT

Copa Provincial a l’Ampolla

Aquest dissabte, 22 de
novembre al Pitch&Putt Teyco
de l’Ampolla tidrà lloc el torneig
de Pitch&Putt Copa Provincial
de Tarragona a les 10:00
hores. El P&P també és l’orga-

nitzador d’un torneig benèfic
en favor del Marató de TV3
que és farà el pròxim diumen-
ge 7 de desembre a les 9:30
hores i que es jugarà amb
parelles.

Membres de la Plataforma
en Defensa de l'Ebre (PDE)
van anar a Barcelona el pas-
sat dimecres per a entregar
a la Comissió Europea la
denúncia contra el govern
espanyol per incomplir nor-
matives europees amb l'apli-
cació del Pla Hidrològic de
l'Ebre. Des de la Plataforma

creuen que Europa serà
''més racionals'' i entendran
la importància de preservar
la tercera zona humida de la
mediterrània. El moviment
antitransvassament també
va demanar compromís al
govern català a qui acusa de
''deixadesa'' en la custòdia
del territori.

Demà és Santa Cecília, el dia de la Música i per a celebrar-ho
aquesta nit a les 22:30 hores La Lira Ampostina farà un concert al
teatre-auditori d’Amposta, amb la participació de l’escola de dansa
Jacqueline Biosca i l’escola de ball Quick Dance.  Per la seva part,
l’auditori de Tortosa acullirà diumenge La dansa dels Cignes. 

Actualitat

Avui a les 19:30h a la sala
d’actes del museu de les
Terres de l’Ebre (Amposta),
tindrà lloc la conferència "Els
verins de la natura, un perill i
una oportunitat" a càrrec de
Guillem Alemany, herpetòleg i
responsable de l'exposició
Enverinats. Amb aquesta con-

ferència es pretén acostar al
públic aspectes poc coneguts
dels verins que podem trobar a
la natura. Aquesta conferència,
organitzada pel Parc Natural
del Delta de l’Ebre i el Museu
de les Terres de l’Ebre, s’em-
marca dins de la 19a edició de
la Setmana de la Ciència.

Verins de la natura

Plataforma en Defensa de l’Ebre

Les Moles i Torreó de l’Indià
renoven l’estrella Michelin
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CRAC de la setmana: Jordi Boronat, alcalde de S. Bàrbara
MICHEL VIÑAS

“LA FIRA ÉS UNA APARADOR PER A L’OLI”
Santa Bàrbara, com cada
mes de novembre, gaudeix
de les Jornades
Gastronòmiques. I també de
la seua Fira de l’Oli Novell,
dels Cítrics i del Comerç. Un
certamen que ha sofert uns
anys complicats però que
ha pogut refer-se i mantenir-
se amb expectatives de
creixement, segons ens
explica Jordi Boronat, alcal-
de de la localitat. Boronat
també fa balanç de la legis-
latura, la darrera com alcal-
de.

Pregunta: Tot apunt?
Resposta: Si, esperem que
ens faci bon temps, un fet
que sempre és molt impor-
tant i que no ens ha ajudat
darrerament, en anteriors
edicions, quan ha plogut
durant Fira. La previsió, per
aquest cap de setmana, és
bona, pel que a la meteoro-
logia es refereix, i això és un
avantatge. Esperem que la

resta també vagi bé, tal
com està previst i que la
Fira sigui un èxit. Hem tingut
25000 visitants i la idea és
arribar a aquesta xifra o que
es pugui superar. Que els
comerços quedin contents i
que la gent també, gaudint
de la Fira i de les Jornades
Gastronòmiques.

P: Aquella idea inicial de
crear la Fira, s'ha consoli-
dat.
R: Sí, tot i que el cert és que
hem passat uns anys franca-
ment complicats. La crisi
s’ha acusat i fins i tot han
hagut edicions en les quals
no podíem mantenir el nom-
bre d’expositors. Però cal
dir que, tot i que les cir-
cumstàncies encara són
adverses, la Fira ha tirat
avant i fins i tot enguany hi
ha hagut llista d’espera. Els
comerços i entitats s’han
implicat molt i, a més de la
Fira, s’organitzen més activi-
tats complementàries que
amplien la seua dimensió. I
estem en un any en què hi

ha més col·laboració que
altres.
P: Per tant, recuperació....
R: Si, ja he comentat que
encara hi ha adversitats
però sembla que estem en
el bon camí, admetent que,
en general, encara falta
molt per fer.
P: Santa Bàrbara, un mar
d'oliveres. Què representa
la Fira per al municipi?
R: La Fira és un aparador.
L’oli representa molt per a
Santa Bàrbara i pobles de la
comarca. I la Fira és l’expo-
sició al treball fet durant
molt de temps. El fet que la
gent que visiti la Fira i com-
pri oli és una gran satisfac-
ció per tot el que significa
per les empreses que s’hi
dediquen. Un sector que, a
més, no ho ha passat bé i
que ha acusat també la
crisi. A més, la Fira significa
associacionisme i mobilitza-
ció al poble. Al cap d’un any
de la primera edició, es van
crear les Jornades
Gastronòmiques, un altre
al·licient perquè la gent
pugui gaudir dels productes
de casa nostra amb un
ampli ventall d’opcions als
restaurants. Per tant, tot
plegat representa moviment
al municipi en un mes com
el novembre en el qual anti-
gament els comerços i els
restauradors es queixaven
de què era del més fluix de
l’any. La Fira ha vertebrat i
ha estat el motor, amb el
complement de les
Jornades.

P: Quin impacte genera?
R: El que us he explicat de
les Jornades fa que durant
tot el mes de novembre hi
hagi oferta gastronòmica i
això és un gran impuls.
Entre aquestes Jornades,
juntament amb les de cultu-
ra, hi ha més oferta i, per
tant, l’impacte és considera-
ble per la població que és S.
Bàrbara.

P: Els preus per exposar
s’han ajustat?
R: No, s’han mantingut els
mateixos. S’han congelat. O
sigui, tampoc s’han pujat. I
ja he remarcat que encara
estem en una època en què
hi ha dificultats i com alcal-
de ho noto quan em visiten
ciutadans que ho passen
malament, però el balanç,
pel que respecta a la Fira,
cal destacar que és positiu,
i dels anys amb més impli-

cació, com ja he indicat.
P: Per què i què recomana-
ria a un lector de Més Ebre
perquè visiti Santa Bàrbara
aquest cap de setmana i,
lògicament, la Fira?
R: Recomanaria que visités
la Fira per tot l’ambient que
es crea, i per gaudir dels
productes de casa nostra,
tradicionals. La Fira ens els
aproxima. I, a més, amb les
Jornades, es pot gaudir de
l’oferta dels nostres restau-
rants.
P: Quines sensacions vol-
dria tenir el diumenge quan
es tanqui la Fira?
R: Confiant que el temps,
com s’espera, ens hagi
acompanyat, m’agradaria
estar content de què els
expositors i entitats que hi
col·laboren estiguin satis-
fets i que la gent que ens
visiti, també ho estigui. Per
tant, els diners del poble,
invertits amb la Fira, hauran
estat ben invertits. Tindran
un efecte retroactiu.
P: D’altra banda, una pre-
gunta obligada. S'acaba la
legislatura i el seu mandat.
Quin balanç en fa?
R: Molt positiu. En les cir-
cumstàncies que ens hem
mogut els darrers anys,
amb la reducció d’ingres-
sos, penso que el que s’ha
fet en els darrers quatre
s’ha de valorar. El poble ha
avançat i sectors com el de
la construcció hem trobat la
fórmula perquè hagin pogut,
dins de les possibilitats,
avançar i no quedar-se
estancats, amb la construc-
ció i arranjaments i millores
que s’han efectuat a la
població i que es poden
contemplar.
P: La reforma de
l'Ajuntament, quedarà sos-
tinguda per més avant o es
preveu aviat?
R: No, ja quedarà per a la
propera legislatura. Una
vegada es va tancar el Pla
d’Obres i Serveis de la
Generalitat no ha estat pos-
sible acabar-la ara. De totes
maneres, entre altres pro-
jectes, destacaria que, en
les fases previstes, si que
es finalitzarà la canalització
del Barranquet, del carrer
Victòria, necessària per evi-
tar les inundacions que han
arribat a produir-se.
P: De l’actualitat informati-
va, com s'ha viscut la con-
sulta i el posterior el procés
participatiu a Santa
Bàrbara?

R: Bé, l’Ajuntament va posar
totes les facilitats, amb
l’Assemblea, per poder dur
a terme el procés participa-
tiu i tota la gent que va
voler, va poder votar. Va
haver-hi molta participació i
va anar força bé.

P: Jordi Boronat va decidir
no presentar-se i Alfred
Blanch és el relleu. Per dei-
xar-ho, va haver de reflexio-
nar molt? Passat el temps,
es manté ferm en la decisió?
R: (jeje) Si, home. Està clar.
Fa 20 anys que estic a
l’Ajuntament. Vaig començar
de regidor, vaig ser Tinent
d’alcalde amb Joaquim
Martí i ara he estat alcalde.
Crec que és el moment de
donar pas. Si la situació
estés complicada, hauria
d’assumir el repte i tenir la
responsabilitat de seguir.
Però l’Ajuntament està sane-
jat, entre els 10 que més de
les Terres de l’Ebre i és l’ho-
ra. Vam parlar-ho i entre tots
es va decidir que el candidat
més adequat podia ser i,
segur que ho és i ho serà,
Alfred Blanch. Marxo tran-
quil per la feina feta i, com
he dit abans, satisfet en uns
anys en què no ha estat fàcil
estar davant d’un
Ajuntament. I des d’aquí
també he d’agrair i destacar
a tota la gent que ha estat al
meu costat, sense ells res
hagués estat possible.

Des d’avui i fins
diumenge, Fira de l’Oli
Novell, dels Cítrics i del

Comerç a Santa
Bàrbara, coincidint
amb les Jornades
Gastronòmiques
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Estaven previstes per diumenge però s’han ajornat. Avui
divendres per la nit, hi haurà una reunió informativa al soci
al local de la Càmara Agrària de la Cava, ‘Lo Sindicat’, per
exposar la situació actual i el procès que s’inicia perquè les
eleccions es puguin celebrar més endavant.

Eleccions al CD la Cava: avui assemblea

El resultat no fou favora-
ble per al Conquense, que
va perdre per 2-1. Però la
imatge va ser molt bona,
fins i tot destacada per Zi-
dane en roda de premsa.
Jordi Fabregat, tècnic del

Conquense, deia que “va
ser un partit en què la inicia-
tiva i el domini va ser altern
i que en moltes fases del
joc, per la nostra part, fou
bastant complet. A la sego-
na meitat, amb el camp es-
tirat i la confrontació més
oberta, ells van tenir op-
cions però nosaltres tam-
bé, i de clares, per empa-
tar”. Fabregat afegia que
“el més just hagués estat
l’empat, al camp d’un equip

que és el filial del Madrid i
que té molta presència físi-
ca i que, en general, està
molt ben dotat tècnica-
ment”.
Sobre els elogis de Zida-

ne, Fabregat deia que “sem-
pre és positiu que et valorin
i més si els comentaris ve-
nen de tota una llegenda
futbolística com ell. Però en

la nostra situació potser
prefiriria haver fet un futbol
menys combinatiu, no jugar
bé i assolir un millor resul-
tat. O sigui, canviaria els
elogis per una victòria.
Però no va poder ser”.
El canareu Manel Royo, a

la foto amb Zidane, va ser
un dels destacats del Con-
quense al camp del R. Ma-

drid, en la seua posició de
central. 

Zidane no ho va veure clar!

Diumenge passat, en par-
tit transmès per R. Madrid
TV, el Conquense en clau
ebrenca va visitar el Madrid
Castilla, a l’Alfredo Di Stefa-
no. L’equip de Fabregat, se-
gons els comentaristes de
la televisió blanca, ha estat
el millor que ha passat pel
camp del filial del Madrid.

EL CONQUENSE VA ACABAR PERDENT AL CAMP DEL MADRID CASTILLA, PERÒ...

El canareu Manel Royo va jugar els 90 minuts amb l’equip de Fabregat

M.V.

Els ebrencs pel món s’am-
plien cada setmana. Ara és el
torn per a Miki Vidal, tècnic ac-
tual de l’Aldeana B, que se’n va
a l’Arsenal, per treballar per al
club anglès a Bombay. La veri-
tat és que tots mereixen una
gran admiració per l’aposta i la
valentia de pendre aquestes
decisions que no deixen de ser
atrevides tenint en compte les
conseqüències de marxar tan
lluny de casa. 
En qualsevol cas, l’entramat

d’ebrencs pel món és cada cop
més gran i és un fet que ens in-
dica que tenim oportunitats, ca-
pacitats i...contactes. Però
aquesta setmana, a més, l’ad-
miració la torna a centrar, baix
el meu punt de vista, el jugador
de Sant Jaume, capità de l’Elx,
Edu Albacar. Ha tingut una pro-
posta temptadora de l’Elx amb
possibilitats d’assegurar-li con-
tracte fins el 2016 (amb el club

actual l’acaba
al juny vinent) i
ell, aclarint-ho
en un comuni-
cat, ha mani-
festat que estima els colors de
l’Elx i que es queda, pel com-
promís que té amb aquesta en-
titat amb la qual ha obtingut els
èxits més importants de la
seua carrera professional. 
Es emocionant. I entenc els

comentaris que han fet els afi-
cionats de l’Elx per les xarxes
socials en els darrers dies de-
manant la renovació d’Albacar
a finals de temporada. Edu,
amb 35 anys, ha tornat a donar
un exemple d’honestedat i de
que és un referent en tots els
aspectes. Molt es parla del
compromís, els valors i el sen-
timent a uns colors dels juga-
dors professionals.
Edu Albacar els ha deixat

clars. 

Edu Albacar

Acte de suport a la Marató. Conferència, dimecres
26, a les 19 h, a l’Aula Didàctica 

del Museu de Tortosa.
Més informació a la plana 20

Federació Catalana de Futbol

El cadet rapitenc va rebre el
Barça.

Divisió d’honor

Rapitenca i Amposta
sondegen el mercat ebrenc 

Sondeig

I Miki Vidal (tècnic Aldeana B), fitxa amb l’Arsenal

Ambrós Segura, a la Pobla
PREPARADOR FÍSIC DE MÓRA LA NOVA

Ambròs Segura va estar de
preparador físic a l’Ascó. Les
dues darreres temporades va
entrenar al Móra la Nova.
Aquesta setmana ha fitxat com
a preparador físic de la Pobla.

D’altra banda, el tècnic del filial
de l’Aldeana, Miki Vidal, ha fit-
xat amb l’Arsenal per fer de
subcoordinador d’aquest club
anglès a Bombay.

L’Ascó va perdre amb el líder Rubí (2-3), al 92

Temps afegit maleït
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó es va avançar a la se-
gona meitat amb el 2-0, contra
el líder Rubí, però quan necessi-
tava ser més contundent en de-
fensa no va ser-ho i el conjunt
barceloní va entrar en el partit
amb un penal i va empatar pos-
teriorment, arran d’una altra ju-
gada en què la defensa local va
estar feble. Amb el 2-2, el duel
va estar obert però l’Ascó no
va sentenciar i el líder es va em-
portar els tres punts en el
temps afegit.
L’Ascó va deixar escapar l’o-

portunitat de sumar una victòria
que li haués situat en el liderat.
Un liderat que ara està a cinc-
punts.
Els de la Ribera són quarts i

diumenge (12 hores) visiten el
camp de l’Europa, cinquè clas-
sifcat a la taula.

L’Ascó visitarà diumenge a
les 12 h. l’Europa, actual

cinquè classificat

Diumenge

Presentació equips base, a Amposta

La Rapitenca rep el Balaguer
PRIMERA CATALANA. DIUMENGE

La Rapitenca,després de per-
dre al camp del cuer, l’Igualada (1-
0), torna a tenir obligacions de
guanyar, diumenge a la Devesa,
contra l’històric Balaguer, únic
equip del grup que no ha perdut.
Els de Delfin no van estar ben po-
sat al camp de l’Igualada i, tot i te-
nir opcions, no van poder traure
un resultat positiu.
Diumenge Raül i Tena són bai-

xa mentre que Didac és dubte.
Destacar que el juvenil Gerard
Verge (16 anys) va anar convocat
amb la selecció catalana sub-18.
D’altra banda, dir que dissabte

es va viure una jornada històrica a
la Devesa, amb 600 persones.
Primer va jugar el cadet B contra
el Nàstic (1-0), després l’infantil
amb el Barça 2-2 i per acabar el
cadet de Divisió d’honor es va en-
frontar al Barça A (2-4), anant
guanyant per 2-1 però cedint en
els darrers minuts. 
L’Amposta, per la seua part, va

empatar a Torredembarra en un
duel en què l’empat va ser el més

just (1-1). Becerra va  tenir op-
cions de posar l’Amposta per da-
vant però també els torrencs van
gaudir-ne d’una al final, que va evi-
tar Iniesta. L’Amposta, tres jorna-
des que no perd, rebrà diumenge
el Reddis (17h). Diego podria tor-
nar. Abans es produirà la presen-
tació del futbol base. Finalment,
dir que hi ha rumors que la Rapi-
tenca s’ha pogut interessar per
l’estat de jugadors com Àngel o
José Ramon (R. Bítem) i l’Ampos-
ta per un davanter centre d’un
club ebrenc de 2a. catalana, amb
l’intent, de tots dos, de poder fer
una incorporació en el futur. 

Zidane va destacar, en roda
de premsa a R.Madrid TV,
el joc del Conquense

Elogis

El canareu Manel Royo, amb Zidane, entrenador del Madrid Castilla, als vestidors de l’Alfredo Di Stefano.
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La presentació de la Penya Gastronòmica Barça, que es va celebrar
aquest passat dilluns dia 17 de novembre a l’avantllotja presidencial
del Camp Nou, va comptar amb la col·laboració de quatre col·lectius
gastronòmics de Catalunya entre ells el Col.lectiu de Cuina de la
Ràpita. Cadascun va elaborar una proposta gastronòmica diferent i
originària del seu territori. A més, entre les dotze denominacions d’o-
rigen catalanes, van estar presents els vins D.O. Terra Alta i D.O
Priorat.
El Col.lectiu de Cuina de la Ràpita va donar a conèixer la millor repre-
sentació de les gastronomies de les Terres de l'Ebre. Productes de pri-
mera qualitat, de proximitat, elaborats amb tota la passió i i.lusió per
mostrar la autenticitat i singularitat del nostre territori.
El col.lectiu de Cuina de la Ràpita treballa i seguira treballant per a
donar a conèixer la gastronomia saludable del nostre territori que junt
amb el seu entorn natural, ens fa ser un referent. Els restaurants que
formen part d'aquest col.lectiu i que aquest dilluns «van fer història
per la qualitat dels seus productes i professionalitat», segons Gregori
Salas, gerent de la Penya Gastronòmica Barça són: Arrosseria
Llansola, Can Batiste, Can Mañá, Mar y Luz, Miami Can Pons, Noves
Algues i Ventall Freddy. A més de Casa Ramon Marinés, Juanito Platja,
L’Alberg, Bon Marisc, Mar de Foc i els productors: Confraria de
Pescadors Verge del Carmen, representada per el Sr.Joan Balagué,
Infosa (Salines de la Trinitat), Acomont SCCL, Oli La Mundana,
Montebre SCCL, Mel Múria, Cambra Arrossera Montsià, Arròs Molí de
Rafelet, Celler Cooperatiu de Gandesa, Celler Vall de Vinyes, Consell
Regulador DO Terra Alta, Bodegas y destilerías Lehmann i Granja
Luisiana. També hi van assistir el Sr. Joan Baptiste Forcadell, regidor
de mitjans de comunicació de la Ràpita i el Sr. Lluis Granero Giner,
Regidor de Turisme i Dinamització Econòmica de la Ràpita.
La unió de dues passions, el FC Barcelona i la gastronomia, són l’ori-
gen de la creació de la Penya Gastronòmica Barça, una associació

única en el seu àmbit i amb projecció internacional. La idea de la fun-
dació d’aquesta penya va néixer fa gairebé dos anys, però aquest any
2014 ha donat el seu tret de sortida i ja consta com a Penya Oficial del
FC Barcelona. 
La Penya Gastronòmica Barça crearà, cada any,  un calendari d’activi-
tats pensades per als seus socis. Sota el nom “La penya s’asseu a
taula”, el col·lectiu organitzarà diferents àpats al llarg de l’any - a
Catalunya, a la resta d’Espanya i a Europa-. Aquests àpats tindran un
guió culinari i futbolístic blaugrana, que conduiran dos experts del
món del futbol i la gastronomia. La penya celebrarà periòdicament la
seva “Festa Major”, que cada any es durà a terme en una comarca
diferent de Catalunya amb el propòsit que siguin els cuiners barcelo-
nistes de cada zona els creadors d’aquest acte blaugrana. També s’or-
ganitzaran dos grans aplecs anuals -primavera/estiu i tardor/hivern-
en diferents entorns del país que, en funció de la comarca, es fona-
mentaran en la cuina de muntanya, la cuina del mar, la cuina de l’hor-
ta o la cuina del secà.També es farà un recull dels restaurants amb
més interès a les ciutats on jugui el Barça, abans de cada partit, i s’or-
ganitzaran àpats temàtics a Barcelona en funció de l’equip visitant en
cada jornada. Alguns dels altres projectes de la Penya Gastronòmica
Barça son els “Fogons blaugrana”, un recull de restaurants on el cui-
ner o propietari sigui del Barça; o la creació de l’Agrupació de
Mestresses Blaugrana.
La Taula Directiva, que regeix, administra i representa la penya, està
formada pel president, Pere Duran; els vicepresidents, Jordi Basté,
Evarist Murtra, Miguel Rico, Joaquim Vila i Josep Vilella; la tresorera,
Roser Tiana; la secretària, Anna Polo; i els vocals Ramon Besa,
Ramon Besora, Albert Boix, Jordi Bosch, Màrius Carol, Antonio
Franco, Salvador García Arbós,  Joan Gràcia, Miguel Montes, Josep
Maria Orobitg, Pep Riera, Alfonso Rodés, Josep Maria Rodríguez i
Mònica Terribas; i el gerent, Gregori Salas.
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La presentació de la Penya Gastronòmica Barça, que es va celebrar
aquest passat dilluns dia 17 de novembre a l’avantllotja presidencial
del Camp Nou, va comptar amb la col·laboració de quatre col·lectius
gastronòmics de Catalunya entre ells el Col.lectiu de Cuina de la
Ràpita. Cadascun va elaborar una proposta gastronòmica diferent i
originària del seu territori. A més, entre les dotze denominacions d’o-
rigen catalanes, van estar presents els vins D.O. Terra Alta i D.O
Priorat.
El Col.lectiu de Cuina de la Ràpita va donar a conèixer la millor repre-
sentació de les gastronomies de les Terres de l'Ebre. Productes de pri-
mera qualitat, de proximitat, elaborats amb tota la passió i i.lusió per
mostrar la autenticitat i singularitat del nostre territori.
El col.lectiu de Cuina de la Ràpita treballa i seguira treballant per a
donar a conèixer la gastronomia saludable del nostre territori que junt
amb el seu entorn natural, ens fa ser un referent. Els restaurants que
formen part d'aquest col.lectiu i que aquest dilluns «van fer història
per la qualitat dels seus productes i professionalitat», segons Gregori
Salas, gerent de la Penya Gastronòmica Barça són: Arrosseria
Llansola, Can Batiste, Can Mañá, Mar y Luz, Miami Can Pons, Noves
Algues i Ventall Freddy. A més de Casa Ramon Marinés, Juanito Platja,
L’Alberg, Bon Marisc, Mar de Foc i els productors: Confraria de
Pescadors Verge del Carmen, representada per el Sr.Joan Balagué,
Infosa (Salines de la Trinitat), Acomont SCCL, Oli La Mundana,
Montebre SCCL, Mel Múria, Cambra Arrossera Montsià, Arròs Molí de
Rafelet, Celler Cooperatiu de Gandesa, Celler Vall de Vinyes, Consell
Regulador DO Terra Alta, Bodegas y destilerías Lehmann i Granja
Luisiana. També hi van assistir el Sr. Joan Baptiste Forcadell, regidor
de mitjans de comunicació de la Ràpita i el Sr. Lluis Granero Giner,
Regidor de Turisme i Dinamització Econòmica de la Ràpita.
La unió de dues passions, el FC Barcelona i la gastronomia, són l’ori-
gen de la creació de la Penya Gastronòmica Barça, una associació

única en el seu àmbit i amb projecció internacional. La idea de la fun-
dació d’aquesta penya va néixer fa gairebé dos anys, però aquest any
2014 ha donat el seu tret de sortida i ja consta com a Penya Oficial del
FC Barcelona. 
La Penya Gastronòmica Barça crearà, cada any,  un calendari d’activi-
tats pensades per als seus socis. Sota el nom “La penya s’asseu a
taula”, el col·lectiu organitzarà diferents àpats al llarg de l’any - a
Catalunya, a la resta d’Espanya i a Europa-. Aquests àpats tindran un
guió culinari i futbolístic blaugrana, que conduiran dos experts del
món del futbol i la gastronomia. La penya celebrarà periòdicament la
seva “Festa Major”, que cada any es durà a terme en una comarca
diferent de Catalunya amb el propòsit que siguin els cuiners barcelo-
nistes de cada zona els creadors d’aquest acte blaugrana. També s’or-
ganitzaran dos grans aplecs anuals -primavera/estiu i tardor/hivern-
en diferents entorns del país que, en funció de la comarca, es fona-
mentaran en la cuina de muntanya, la cuina del mar, la cuina de l’hor-
ta o la cuina del secà.També es farà un recull dels restaurants amb
més interès a les ciutats on jugui el Barça, abans de cada partit, i s’or-
ganitzaran àpats temàtics a Barcelona en funció de l’equip visitant en
cada jornada. Alguns dels altres projectes de la Penya Gastronòmica
Barça son els “Fogons blaugrana”, un recull de restaurants on el cui-
ner o propietari sigui del Barça; o la creació de l’Agrupació de
Mestresses Blaugrana.
La Taula Directiva, que regeix, administra i representa la penya, està
formada pel president, Pere Duran; els vicepresidents, Jordi Basté,
Evarist Murtra, Miguel Rico, Joaquim Vila i Josep Vilella; la tresorera,
Roser Tiana; la secretària, Anna Polo; i els vocals Ramon Besa,
Ramon Besora, Albert Boix, Jordi Bosch, Màrius Carol, Antonio
Franco, Salvador García Arbós,  Joan Gràcia, Miguel Montes, Josep
Maria Orobitg, Pep Riera, Alfonso Rodés, Josep Maria Rodríguez i
Mònica Terribas; i el gerent, Gregori Salas.

El col.lectiu de Cuina de la Ràpita va presentar
els següents plats:

* Llagostins de la Ràpita amb salsa tàrtara i Flor
de Sal del Delta.
* Ostres de la Badia del Alfacs.
* Saquets de paper d'arròs farcits d'ànec del
Delta de la Granaja Luisiana.
* Suquet de rap i carxofes del Delta.
* Carpatxo de Tallahams amb tomata de penjar,
oli d'oliva i plàncton.
* Pastissets i cóc de farina d'arròs de Molí de
Rafelet acompanyat de Mel Múria.
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El Camarles va trencar la rat-
xa negativa amb un triomf com-
tra la Cava (2-1), en un partit
amb gran ambient a les grade-
ries. Marc Prades, que tornava i
com la resta de l’equip va fer-ho
motivat, va marcar l’1-0 mentre
que la Cava empatava poc des-
prés, arran d’un gol en pròpia
porteria de Joseph. Acte seguit,
però, sense temps per a tenir
dubtes o incertesa, el Camarles
va marcar el 2-1. Bartolo Meca,
tècnic del Camarles, estava

molt “satisfet pel partit. Vam fer
el millor fins ara, amb bona acti-
tud i estant ben posats en totes
les fases, des del minut 1 al 90.
Aquesta és la línia seguir, a sa-
ber adaptar-nos al partit des del
principi i a tenir aquest equilibri
tant en l’aspecte defensiu, com
en l’ofensiu”. Guillermo Camare-
ro, tècnic de la Cava, admetia
que “no vam estar gens bé, sen-
se crear ocasions i, per mo-
ments, sense la intensitat defen-
siva necessària”. 

“Aquesta és la línia a seguir”
CF CAMARLES. TRIOMF CONTRA LA CAVA (2-1)

El Jesús i Maria segueix fent-
se fort. Li costa guanyar els par-
tits a casa però els està traient
amb bona actitud i serietat de-
fensiva. També cal valorar que el
Valls va ser un rival molt compli-
cat, que va buscar l’empat fins el
final. Raül, de falta, va fer l’1-0.
Acte seguit, arran d’un córner, el
Valls va empatar. I amb l’1-1, l’àr-
bitre va assenyalar un penal per
unes suposades mans de Ferre-
res que, pel que es veu a les
imatges, no va ser-ho. Cabacés

va fer una gran parada i va evitar
l’1-2.  El Jesús i Maria, a la repre-
sa, amb un gol de Carlos Herre-
ro, aprofitant una bona assistèn-
cia d’Albert, tots dos havien
pujat a la rematada, va marcar el
2-1 contra el seu exequip. 
El J. i Maria no va poder sen-

tenciar i va acabar sofrint  fins el
final, sumant tres punts. Diumen-
ge visita el SP i SP, partit que no
ha de ser trampa. Els de l’Aube
són tercers (empatats amb el
Tortosa), a cinc punts del líder.

De 3 en 3
JESÚS I MARIA. SUPERA EL VALLS (2-1)

La derrota del Valls a l’Aube,
tercera seguida, ha comportat
decisions. Mercadé, tècnic que
debutava a les banquetes, des-
prés de deixar de jugar, ha estat
destituït. El nou entrenador és
Isaac Fernández, que torna al
Valls. Isaac, que diumenge esta-
va a l’Aube, no havia entrenat en
els darrers anys per qüestions fa-
miliars.

Isaac Fernandez, 
nou tècnic del Valls

MERCADÉ FOU DESTITUÏT PER LA DERROTA

El Gandesa continua irregular. Va caure al camp de la Canonja per 4-
0 (3 punts de 15). Al primer temps, va donar facilitats en defensa.
Dani Robles va aprofitar-ho fent tres gols que ja decidien al primer
temps. A la represa, els intents gandesans van ser estèrils i la Ca-
nonja va ampliar l’avantatge amb el 4-0. Rafel Navarro deia que “va
ser un partit on no vam estar encertats en cap de les dues àrees. A
la falta de definició que estem tenint en fase de finalització, se li va
sumar la falta d'intensitat defensiva i errors que fins ara no havíem
comés de manera tant important”. Gumiel (sancionat) torna contra
l’Ampolla i podrien fer-ho també Dani, Barceló i Roger. 

El Gandesa no està a l’altura i 
cau golejat a la Canonja

AL PRIMER TEMPS VA TIRAR EL PARTIT

El Deltebre visita el camp de l’Alcanar, diumenge. Ha començat el
Tourmallet que propicia el calendari amb una serie de partits con-
tra Tortosa, Alcanar, Vilaseca, R. Bítem, J. i Maria i la Cava. Narcís
recupera a Pedra i Cacau i perd a Albert, expulsat diumenge (17’).
Una expulsió que va limitar molt a l’equip local, quan faltaven tants
minuts: “l'expulsió fou per insultar a un contrari, un fet que sobra-
va. Però sembla ser que el jugador del Tortosa també li va respon-
dre amb un altre insult. Si que va començar-ho el nostre però al mi-
nut que estàvem, l’àrbitre hagués pogut ser més condescendent.
Una decisió així es carregava el partit”, deien des del Deltebre. 

El Deltebre recupera a Pedra i a Porres
per la seua visita a la Fanecada

ALBERT FOU EXPULSAT DIUMENGE (17’)

L’Ampolla va guanyar el Roda (1-0) en un partit que era d’aquells
claus per al desenvolupament del campionat, en les jornades poste-
riors. I és que l’equip de Cotaina acumulava tres derrotes seguides,
en una fase de la temporada en què entre les sancions als porters i
lesions, està minvat. Però diumenge va assegurar els punts. I va ser
amb un gran gol de Robert, i amb la bona feina de tot l’equip com
es va forjar el triomf. Cotaina deia que “vam fer un partit molt com-
plet, amb molta serietat. L’únic problema és que no vam sentenciar
quan vam tenir ocasions per a fer-ho i vam patir al final, amb un Ro-
da que va disposar de la seua amb un tret al pal”. 

Gran partit de l’Ampolla i victòria
extraordinàriament necessària

DESPRÉS DE TRES DERROTES SEGUIDES

El Tortosa va vèncer a Deltebre.

Tortosa i Remolins-Bítem s’en-
fronten diumenge. Un derbi
amb al.licients que arriba amb
dos equips en plena forma. Un
partit que ha creat molta ex-
pectativa durant la setmana i
també il.lusió. Es preveu un
gran ambient, com ja és habi-
tual a l’estadi de la capital del
Baix Ebre aquesta temporada. 
Nando Crespo, tècnic del

Tortosa, admetia que “serà un
partit molt complicat. Haurem
de fer molt bé les coses per a
poder guanyar perquè és un ri-
val fort en defensa i amb molt
potencial ofensiu. Haurem d’es-

tar molt posat, respectant molt
a un rival que és dels més forts
de la categoria, com ho està
demostrant”. El derbi és espe-
cial, amb jugadors que van es-
tar en un equip i ara estan a l’al-
tre. A més, l’estu va ser ‘mogut’
quan Povill i Puig van fitxar amb
el Tortosa: “està clar que ens
coneixem tots i que és un par-
tit diferent en aquest sentit.
Però diumenge cadascú defen-
sarem el nostre, com és lògic.
I si a l’estiu se’n va parlar dels
fitxatges jo crec que va ser un
tema d’aquell mo ment i que no
té més importància”. El Torto-

sa seguirà amb les baixes d’Ar-
nau, Gerard i Marc. Fa nou jor-
nades que no perd. Diumenge
va guanyar a Deltebre (0-4). El
partit va perdre història quan el
Deltebre es va quedar amb deu
(17’). El Tortosa, ben posat i
amb molta serietat i respecte,
va saber jugar i sentenciar amb
els gols d’un gran Joel (2), Javi
Asin i Carles, tenint altres op-
cions. Per la seua part, Sergi
Navarro, tècnic del R. Bítem,
manifestava que “un partit on hi
ha tres punts en joc i que no
decideix res a les altures de
temporada que estem. Nosal-

tres arribem prou bé sense cap
lesionat i amb il.lusio de seguir
a la part alta. Després dels úl-
tims resultats l’equip treballa
bé, amb tranquil.litat i alegria i
afrontant el partit com un
més”. El derbi es presenta
apassionant i és especial. A
l’estiu, el tècnic del R.Bítem es-
tava molt molest per la marxa
de jugadors al Tortosa. I també
es va comentar que ell n’havia
‘tocat’ del Tortosa: “això ja va
passar. Ara estic molt content
en la plantilla que tinc  i crec
que no em vaig equivocar en
cap fitxatge i no canviaria cap

jugador ara mateix dels que
tinc. Per tant, res a dir. I tant si
guanyem com si perdem segui-
rem el nostra fulla de ruta. I
aclarir que si vaig parlar amb
algun jugador del Tortosa va
ser perquè no havia de seguir o
no estava convençut de fer-ho,
en aquell instant”. El R. Bítem
porta 24 gols en quatre partits
en els que ha guanyat. Diumen-
ge va golejar el SP i SP (10-0)
Joel (2), Àngel (2), Guillem, Jo-
ta, Mario (2), J. Ramon i un pp).
L’equip està en un gran mo-
ment. El Tortosa fa nou jorna-
des que no perd.

Tortosa-R. Bítem, el derbi
S’enfronten el segon classificat contra el quart, tots dos en un gran moment

DIUMENGE 17 HORES

El Catalònia va guanyar l’Al-
canar (3-1). Una victòria ne-
cessària després de les dos
derrotes, contra el Tancat i el
Deltebre. Toni, està fent una
gran temporada, va obrir el
marcador després d’una inde-
sició de Jan que va aprofitar
Eugeni per a assistir. Edu
Aguilar va obligar a lluir-se a
Fran, que va fer una gran inter-
venció, amb una falta. Però a
la segona, Edu, magistral, no
va fallar. Per l’escaire. Era l’1-
1 (45’). 

A la represa, el Catalònia va
seguir ben connectat i l’Alca-
nar, en canvi, no va estar-ho.
El descans no li va anar al con-
junt canareu.
Als primers minuts, una bo-

na acció local per l’esquerra i
gol de Cristian. Passivitat dels
canareus. 
L‘Alcanar va intentar-ho

però no va estar fluid. I Toni va
sentenciar amb el 3-1. El Cata
va seguir ben posat i es va en-
dur tres punts importants.
Enric Aleixendri, tècnic lo-

cal, valorava “la bona feina de
l’equip en el milor partit que
hem fet fins ara, principalment
perquè el vam tenir controlat
en tot moment. Vam cometre
poques errades en l’aspecte
defensiu i això va comportar
que l’Alcanar, un rival molt po-
tent ofensivament, no tingués
tantes possibilitats”. El Catalò-
nia presentava les baixes de
Sisco, Joan i Enric que seran
de llarga duració. Va debutar
Martí.
Ximo Talarn, tècnic de l’Al-

canar, deia que “no ens vam
adaptar al partit i no vam estar
bé. Amb això no trec mèrits al
Catalònia que cal dir que va
estar més ben posat jugant
amb molta intensitat. Quan ha-
víem empatat, a la represa no
vam sortir tensionats i, amb el
2-1, no vam poder reaccio-
nar”. 

Millor versió del Catalònia
VA IMPOSAR-SE A L’ALCANAR (3-1)

El Catalònia va guanyar l’Alcanar.

JESÚS CARDONA

El Cata visita el líder
Vilaseca en la propera

jornada.

Líder

Isaac Fernández.

ELTRAVESSER
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-El St Jaume ha fitxat a
Joan Navarro, Ivan

Fumadó i Ivan Benito i
està darrrera d’un porter i

un migcampista.
-Abde, conegut per Samu
al Roquetenc, va debutar

amb el Pinell.
-El Ginestar ha acceptat el
canvi d’ordre del partit
amb el Santa Bàrbara.
-Robert Costa (R Bítem)
fitxa amb el Corbera.

La setmana passada vam començar la primera experiència
d’ICOMPETICION de partits en directe del futbol ebrenc i nacionals tots
junts en una mateixa pantalla. Intentarem que els marcadors flueixin més,
però penso que s’ha de valorar que cap mitjà aconsegueix que en el minut
91 tingui el 99% dels marcadors tancats. És un repte meu personal i que
els regalo cada setmana, per ajudar a fer gran el futbol ebrenc.

AMPOSTA, RAPITENCA CARA I CREU. L'equip de Delfín no va aprofitar una oportunitat
d'or al camp del cuer que, a més, tenia diverses baixes. Per la seua part, l’Amposta va empa-
tar a Torredembarra. El diumenge, plat fort: arriba l'únic imbatut d'aquesta categoria, el
Balaguer. Amposta el rei del empats; Balaguer 7, Tarrega i Amposta 6. Per quarta jornada
consecutiva es perdia i es va remuntar. Així va passar davant del Tàrrega, Viladecans i aques-
ta setmana a Torredembarra, a més de la victòria a Almacelles. A l'equip de Teixidó li falta
jugar amb més intensitat a la primera part. A la segona va a remolc, però trau casta. Ara
dos partits contra equips de la part de dalt: Reddis i Morell. Els equips ebrencs estan en
terra de ningú. Si guanyen tres partits seguits es col·loquen dalt de tot i si els perden se’n
van als descensos. La classificació està en una puny. 11 equips només separats per cinc
punts. Catllar i Morell són líders, sorpresa, i més ho és el Lleida que era cuer fa poques jor-
nades i ara és cinquè.
SEGONA CATALANA, CADA VEGADA MES CLAR. Fa quatre jornades els deia que aques-
ta lliga era del Vilaseca, Jesús i Maria i Tortosa i tal com va transcorrent es referma aquest
plantejament. És més, en la jornada 20 els garanteixo que la distància d'aquests tres equips
augmentarà. I a la cua més del mateix dels: cinc ascendits juntament amb un Cambrils que
és també candidat al descens. Aquests sis equips ho tenen complicat, que se salvin 2 és
una loteria. De moment, només el Torreforta pateix a 1a. catalana, però s’hi ha d’estar pen-
dent dels descensos que compensen en aquesta categoria. Tortosa, pla militar, ha posat la
directa a l'ascens, nou jornades invicte. L'equip millorant el joc cada jornada i un Aleix i
Carles Dakar que reclamen ja ser titulars sempre. Jesús Catalonia és l'equip que ha fitxat
més jugadors des de l'inici de temporada; Isaac Casanova de l'Amposta i Martí Panisello de
la Rapitenca, tots dos tornen a casa. I un Aleix que fa unes setmanes va sortir de la seva
lesió. Veuran quina segona volta farà aquest equip. Va guanyar una jornada més al seu camp,
davant d'un Alcanar que va fer el pitjor partit de la temporada. Jesús i Maria com sempre
patint a casa però bufen els violins en aquest equip. Des que va agafar-ho el tàndem José
Mari i David està invicte i a més sona música al vestidor quan acabar el partit, posen rock
dur. Camarles va guanyar perquè dos de les seves estrelles, Samu i Brigi, estaven a la ban-
queta. Va guanyar perquè havia de guanyar. La Cava no va tenir la millor tarde. El míster
Bartolo va tenir dos orgasmes diumenge: un per la victòria, el segon em reservo informar-
ho de moment. No sé si els jugadors del Gandesa dissabte nit van anar a dormir molt tard
(és un dir) però el marcador a Canonja reflecteix que la defensa va estar fluixa i la davante-
ra més dels mateix com cada setmana, es nota l'absència de Gumiel i Barceló. L’Ampolla va
guanyar in extremis el Roda "vaig salvar el cap...”, em diu el seu mister. Que humil és aques-
ta persona que és gairebé un rei dels reis en aquest Ampolla, cinc temporades ja. Remolins-
Bítem va com un coet. No va fer deu gols perquè fossin dolents els del Sant Pere Sant Pau;
va ser perquè van jugar de cine. Tres golejades ja van en 11 jornades, aquesta setmana i
els vuit contra Tancat i Camplar i sense comptar en la primera fase de la lliga amb Joel. Tres
defenses han marcat gol, dos centrecampistes i quatre davanters, aquest Remolins-Bítem
està en plena forma. Ha trobat l’equilibri que li feia falta. Gran matx Tortosa- Remolins-Bítem,
diumenge. Serà de tot menys un empat.
TERCERA CATALANA. SERÀ LA GUERRA. SANTA BÀRBARA I ALDEANA ESTARAN EN
LA LLUITA PER L'ASCENS. Ho garanteixo, veurem una de les campanyes amb més emo-
ció perquè no hi ha cap equip clar. Hi ha molta irregularitat entre els candidats. A principi de
temporada vaig dir Ulldecona, Roquetenc, Batea, Santa Barbara, Perelló, Batea i Corbera, i
s'han colat Móra Nova, Aldeana i Godall, i ull que aquests tres equips donaran guerra. Godall
juga de memòria a casa només ha perdut un partit quan mereixia més. Aldeana va a més.
Aquesta setmana van fer un partit intens i van marcar quatre jugadors diferents, i el Móra de
Lizaso és gairebé impossible fer-li un gol, al seu camp n’ha rebut dos en set partits. Santa
Bàrbara i Ulldecona van començar malament però van despertant; Perelló i Roquetenc són
irregulars. Els pesa el lideratge a Batea i Móra la Nova els dos van empatar a casa davant
rivals de la part de baix, Campredó i Alcanar, que van sorpendre i demostren que aquesta
categoria està oberta i és competitiva. Vaig dir que el Perelló aquesta temporada no funcio-
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na fora del seu camp i es confirma, guanyava i va caure davant una Ametlla que millora el
seu joc cada setmana. No és normal que el segon golejador del Perelló sigui un defensa,
Ramon Grau, que diumenge va marcar la seva quarta diana. De moment, confien en el seu
mister, que cal remarcar que té 3 baixes importants i Mohedano amb molesties (només va
jugar uns minuts). L’Ulldecona va guanyar el seu segon partit de forma exitosa amb set gols
davant d'un Corbera que tenia baixes però els de Pedro Garcia tenen pòlvora; aquesta set-
mana Roberto i Santi ho van reflectir i amb Yassine, tres assistències. Canvi de tònica del
Roquetenc en aquestes dues últimes jornades que el posa un altre cop en l’òrbita de l’as-
cens, tot i ser irregular fins ara. Cara i creu: la Sénia en les últimes sis jornades una derro-
ta i Horta a les sis ultimes només una victòria. Només hi ha un equip que gairebé segur bai-
xarà: Sant Jaume d'Enveja, però la meva admiració a aquests xavals que cada partit lluiten
sabent que perden en cada jornada.
QUINS SÓN EQUIPS MÉS EN FORMA?. Gran novetat per a tots els aficionats del futbol
ebrenc. Cada quinze publicaré a la pàgina 17 els equips en més forma. Es totalitzen els
punts de les últimes sis jornades. Amb aquesta és la tercera novetat d’aquesta campanya,
la primera la puntuació de tots els jugadors ebrencs, la segona es l'anunciï la passada set-
mana amb la posada en marxa des d’ICOMPETICION del panell de resultats en directe del
futbol nacional i futbol ebrenc tots junts. D'entrada aquesta campanya acabo les novetats.
Cal carregar piles i ja pensar en la propera temporada quan n’hauran més.
QUI ÉS MILLOR LA RAPITENCA O EL BARÇA? Algú ho dubta? ja que la Rapitenca, amb
dos euros i en una comarca que som quatre gats, el Barça va tenir-ho complicat per guan-
yar, en categoria cadet (2-4) i no era l'equip B, era l'A, i en infantil el Barcelona B va guan-
yar per 3-2 la Rapitenca, amb la qual cosa confirma que el futbol ebrenc té qualitat per guan-
yar als millors jugadors d'Espanya, com és el cas del Barça, que en disposa.
PETIT QUIM. Tinc tres fills. El mes baby té sis anys i s’ha criat a Madrid. Es fan total de
Ronaldo. Va als entrenaments amb la seva samarreta...(no puc fer res per evitar-ho...) aques-
ta temporada ha començar a jugar federat, jamb el Col·legi Maristes. Dissabte va jugar el
seu primer partit. Guanyaven 1-2 i van perdre 12-2. No m'importa dir que dos dies abans
del partit estava emocionat, i minuts estava fet un flam, el que és amor de pare. Sempre he
dit que és millor veure un partit de prebenjamins que un Barça-Madrid.

TERCERA CATALANA

La Sénia ha posat la directa. Un
gol de Pau Muñoz, arran d’una
falta que va traure Ramon, va
decidir un partit igualat, travat, en
el que el Ginestar va tenir opcions
per empatar però sense encert.
No va ser un bon partit dels locals
que, no obstant, asseguren tres
punts més que els situen en una
posició còmoda després d’un mal
inici. 4 victòries seguides.

El Pinell va fer el 0-1 amb gol de
Yelti. El partit ja tenia alternativa al
primer temps quan Nico i Gilabert,
de penal, posaven el 2-1. Nico, pichi-
chi, ampliava amb el 3-1. Però el
Pinell va anar a remuntar i Carlos
ficava el 3-2 (67’). El partit estava
obert però poc després una acció
polèmica, els visitants reclamen
falta al porter, Edgar va fer el 4-2.
Carlos va ajustar el duel amb el 4-3,
incert fins el final. El Santa, tercer.

S. BÀRBARA-PINELL 4-3

Enmig d’un gran ambient, de senti-
ment aldeà, per la presentació dels
equips, l’Aldeana va culminar una
tarde emocionant amb un gran partit
i satisfacció per la victòria i la forma
en què va aconseguir-se, davant d’un
bon Flix que, no obstant, ha frenat
l’impuls (1 punt de 9).  Corella i Salva,
gran gol, i Joel i Oscar, amb assistèn-
cia del mestre Gallego, van remuntar.
Els aldeans quarts.

El Godall es va avançar amb gols de
Marc i Marius. Amb el 0-2, Marius
fou expulsat. L’Horta, amb esclet-
xes defensives i sense encert en les
ocasions, també es va quedar amb
deu en una segona part de domini
local davant d’un Godall replegat i a
la contra. Baiges va fer l’1-2 però,
tot i els intents, l’empat no es va pro-
duir. Els hortolans, 1 punt de 15.

El Campredó, amb baixes, va sor-
pendre el líder Batea que va
començar bé avançant-se amb el
2-0 (Miquel i Agustí) (22’). Però es
va acomodar i Edu, de penal,
posaven dins del partit als visi-
tants (44’). A la represa, Paco,
amb un gran gol, feia el 2-2. El
Batea va tenir opcions però Julio
va estar esplèndit. El líder, a més,
va fallar un penal al darrer instant.

BATEA-CAMPREDÓ 2-2

Partit tàctic i de respecte entre
dos equips que tenien baixes i
que van mostrar-se molt serio-
sos en defensa. Van existir al
segon temps quan en els
darrers minuts els locals van
insistir i van gaudir d’un parell de
situacions de gol. És el segon
empat seguit a 0 dels morencs a
casa. Demà tornen a jugar a
casa. L’Alcanar millora. 

MÓRA LA N-ALCANAR 0-0

El Perelló (3 punts de 12) va fer el 0-
1 amb gol de Ramon, amb assistèn-
cia del juvenil Marc. Ell va tenir el 0-2
amb un tret que llepà el pal en una
primera part igualada. A la represa,
l’Ametlla va sortir motivada i va
remuntar, gols de Sam. I va aguantar
amb deu els darrers minuts. Àlex,
Robert i Eric són baixa i Mohe només
va poder jugar uns minuts. 

Un dels candidats a la lluita per l’as-
cens està recuperant l’etiqueta. El
triomf a Flix i contra el Corbera ho
certifiquen. Els corberans, minvats
per baixes, van empatar el gol ini-
cial de Santi, amb un de Toni, sen-
sacional. Però no van poder evitar
l’allau posterior. Santi (4) i Roberto
(3) van estar estel.lars. Gran triomf
i diumenge derbi a Godall.

El Roquetenc va sumar la segona victò-
ria seguida i s’acosta a les primeres pla-
ces. Gordo, amb dos gols, va encarrilar
el duel al primer temps i Karim, Ivan
Arasa (2) i Cristian (2) van ampliar la
golejada al segon temps. El Roquetenc
ja recupera tots els jugadors. El St.
Jaume ha fitxat. 

El Campredó sorprèn Imposició defensiva Partit obert

ALDEANA-FLIX 4-1

Satisfacció aldeana

HORTA-GODALL 1-2

Pas endavant del Godall
LA SÉNIA-GINESTAR 1-0

4 victòries seguides

AMETLLA-PERELLÓ 2-1

La Cala s’imposa

ULLDECONA-CORBERA 7-1

L’Ulldecona explota ST. JAUME-ROQUETENC 0-7

Sense història

JUGADOR DEL S. BÀRBARA, D’UN ACCIDENT LABORAL

Toni Domingo es recupera
Toni Domingo, del S. Bàrbara, va sofrir un
greu accident laboral del que es recupe-
ra, ja casa, després de ser operat de les
dos mans i estar a la UCI. El període de
recuperació es preveu lent. Els com-
panys van fer-se unes samarretes donant-
li ànim. Més Ebre s’afegeix al missatge.  
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Costes (Ampolla)

Marc Domènech (Gandesa)
Marc Mars (Deltebre)       Xexu (la Cava)

Sebas (J. i Maria)            

Cristian (Camarles)         Xavi Anell (Rapitenca) 

Joel (Tortosa)              Toni Ondazabal (Catalònia) 

Callarisa (Amposta)         Joel Crespo (R. Bítem)

Roberto (Ulldecona)  Gordo (Roquetenc) 
Marius (Godall)

Manel Llambrich (Aldeana)
Abdelassis (S. Bàrbara)         Sergi Brull (Ametlla)

Eloi (Batea)
Ionel (Móra la Nova) 

Carlos Montagut (Pinell)        Quim (la Sénia)

Julio (Campredó)

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

JUGADOR %Nº
Gerard Curto
Andreu Queral
Moha
Jordi Fibla
Pau Gonzàlez

1
2
3
4
5

Nº P

EQUIP %
D.

Nº

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

16
15
15
13
13
12
12
12
11
10
10
10
10
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
4
4
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EQUIPS MÉS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: UE Campredó

Campredó és un equip que sorprèn. Només una derrota en les últimes cinc jornades, remun-
tant a Ulldecona el 3-1, va donar guerra contra el Aldeana amb 8 jugadors i aquesta setmana
perdia 2-0 i va empatar amb un Batea que es va relaxar. Els seus jugadors no cobren ni un
euro "Podrem baixar però els rivals hauran de suar per guanyar-nos", diu el seu mister Jordi
Vallès.

Nota: avui, rànquing plantilles 2a. Catalana (equips que faltaven de la setmana passada) i de 3a.

Top secret
L'ALTRA PROFESSIÓ DE TEIXIDÓ. Ningú que
el conegui pot dubtar que aquest senyor és un
crac. Saben quina professió té els dilluns?
Professor-orador, i reuneix a uns 20 jubilats de
L’Onada a a la Ràpita i parla de futbol, de la
seua experiència com a jugador, del Barça, de
la vida... bestial Teixidó, vostè no és només un
Sant... vostè és un rapitenc que dóna afecte i
amor a persones de 80 anys que disfruten de
les seues xerrades i que ho agraeixen moltís-
sim. Vostè és molt gran, és Súper Teixidó. 

QUAN ELS ENTRENADORS FILOSOFEN.
Rècord Guinnes a Santa Bàrbara, estaven par-
lant els dos entrenadors del partit a la zona de
banquetes. Àngel Alvarez Pinell (li va la marxa)
i Joan Subirats del Santa Barbara. I l'àrbitre els
va expulsar. I van seguir dialogant fora del rec-
tangle. L'àrbitre els va dir: "No ho posaré a l'ac-
ta”.

CAPERA, UN SANT. El míster de l'Ametlla té
dos rècords, mai un equip ha baixat amb ell
"Veurem aquest any", i en tota la seva carrera
esportiva no li han tret ni una targeta vermella i
ni una groga.

JOEL CRESPO (R.BÍTEM)

Solament porta jugant tres jornades des-
prés de la lesió. Però ja és el tercer goleja-
dor del Remolins-Bítem i ja s'ha col·locat
entre els 20 primers de la categoria. Un

davanter amb olfacte. 

Darreres sis jornades

El protagonista

ALCANAR B

JUGADORNº
Ferran Roig
Xixo
Narcís Franch
Mario 
Temitayo
Raimon 
Joan Queralt
Xexu
Jordi Lleveria
Ruibal
Selu
Marc Pardo
Abraham
Eric Fernandez

28
26
24
15
13
11
9
9
8
7
5
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

LA CAVA
Nº JUGADORNº

Jota
Aaron Navarro
José Ramon
Sergi Bel
Ángel Sánchez
Josep Llaó
Manel Vizcarro
Òscar Benet
Alex Guarch
Guillem Navarro
Xavi Gisbert
Joel Crespo
Emili Descarrega
Enric Ubalde

27
25
23
23
21
12
8
6
4
4
3
3
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

R BÍTEM
Nº P. JUGADORNº

Moha
Cristian Ventura
Alfonso Povill
Manolo Puig
Josep Vilanova
Albert Forcadell
David Monge
Gerard Estrella
Marc Gisbert
Albert Arnau
Javier Asin
Pau Valmaña

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

TORTOSA
NºP.

26
16
13
13
12
5
5
5
5
3
2
1

P JUGADORNº

Manel Llambrich
Fran Corella
David Moya
Joel Rios
Salva Gómez
Moha
Sergi Auré
Òscar Insa
Ignasi
Adrià Sanchez
Aleix Calvet
Floren Alegre
Josep Reverté
Lluc

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ALDEANA
Nº

33
26
19
19
11
9
9
9
6
3
3
3
3
2

P

JUGADORNº
Pepe
Dani Jerez
Sam Figueras
David Arteso
Gerard 
Ruben Bonamchi
David Lopez
Sergi Garcia
Ivan Romeu
Andrei Vasilica
Sergi Quintana
Robert 
Jaume Gregori
Marc Castillo

22
16
16
9
9
9
8
8
7
5
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMETLLA
Nº JUGADORNº

Agustí Fornos
Eloi Almestoy
Kiko
Jordi Vilanova
Abel
Cristian
Enric 
Joan Aubanell
Aleix Muñoz
Adrià Suñer
Miguel Adrià
Enric Amado
Jordi Calvo

24
24
23
21
13
11
11
10
8
7
6
5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

BATEA
Nº P. JUGADORNº

Edu Roig
Vasconcellos
Joel Rodriguez
Jaume Cortiella
Òscar Camarero
Miguel Barsi
Edgar Montserrat
Jordi Benaiges
Pau
David Escandell
Julio Freire
Carlos Roca
Ramon Zaragoza
Joan Ventura

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

CAMPREDÓ
NºP.

20
20
18
14
13
12
10
8
10
7
5
5
5
1

P JUGADORNº

Òscar Gilabert
Toni Calafat
Enrique Cornejo
Òscar Colat
Bernat 
Lachem
Ahmed Abou
Oriol Saladie
Marc Gonzalez
Jaume Vela
José Gallego
Josep 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

CORBERA
Nº

24
19
18
18
17
14
12
8
7
5
4
3

P

JUGADORNº
Jaume Esteve
Andreu Peral
Yuri
Llorenç Peral
Raül Carrasco
Joan Mani
Andreu Carranza
Joel Calvillo
Jordi Llorenç
Oleguer 
Oscar Casals
Marc Llurba
Abel Tarragó
Albert Saltor

26
22
21
18
16
11
8
7
5
5
5
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

FLIX
Nº JUGADORNº

Sergi Anguera
Aleix Figueres
Jordi Chico
Arnau Alcoverro
Albert Batiste
Arnau Galbany
Enric Sentis
Juan Caballos
Rafel Rodriguez
Bernat Galvany
Jordi Sabaté
Àlex Bladé
Àlex Domènech
Raul Montané

30
22
22
19
14
12
10
5
5
3
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Oriol Matamoros
Àlex Ramos
Marius
Ruben Ibeas
Aleix Royo
Jaume Lletí
Ferran 
Marc Lleixà
Joan Labèrnia
Robert Altadill
Carlos Querol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

GODALL
NºP.

31
28
26
21
16
13
8
5
4
4
3
3
2

P JUGADORNº

Marc Baiges
Sergi Rodríguez
Àlex Martínez
Vicenç Pellisa
Davis Bes
Salva Clua
Joan Esmel
Carlos Montesó
Oscar Celma
Gerard 
Guillem
Xavi Revuelta
Ernest Asensio
Josep Estrada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

HORTA
Nº

27
19
16
14
11
11
10
6
6
5
5
5
4
3

P

JUGADORNº
Manu Fernàndez
Didac  
Quim Bonet
Aitor  Fuster
Amado
Fèlix Gómez
Jordi Garcia
Xavi Pomada
Andreu
Pau Muñoz
Ivan Garcia
Ramon Ibañez
Marc Fonollosa
Ramon Centelles

24
22
21
19
16
15
10
9
7
6
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

LA SÉNIA
Nº JUGADORNº

Jacob Papaseit
Edu Llop
Narcís Miró
Ferran Argilaga
Ionel Balea
Jordan Alvarez
Ruben Barceló
Juli Segarra
Albert Jiménez
Alex Robles
Genis Peña
Marc Palomar
Jonatan Rios
Massina

25
20
17
14
14
13
9
8
7
6
6
5
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

MÓRA NOVA
Nº P. JUGADORNº

Vicent Brull
Àlex Clua
Magí Andreu
Marc Andreu
David Pena
Mohedano
Marc Martí
Arnau Pallarès
Ramon Grau
David Flox
Ruben Sanchís
Rafel Fandos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

PERELLÓ
NºP.

35
28
23
18
17
16
10
6
5
3
1
1

P JUGADORNº

Yelti
Jordi Arasa
Marc Panisello
Anton Ferchuk
Ibrahima Thierno
Àlex Escarihuela
Cristan Alvarez
Oriol Mayor
Reduane
Albert Gallego
Quim Bru
Marc Queixalòs
Carlos Montagut
Gerard Jornet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

PINELL
Nº

31
15
13
11
10
9
9
9
9
8
8
6
4
2

P

JUGADORNº
Cristian Diaz
Ivan Arasa
Llorenç
Josep Otero
Aleix Chavarria
Jordi Valls
Jesús Barbera
Albert Gordo
Robert Pujol
Sthefan
Ferran Forné
Marc Alegre
David Cid
Ramon

27
18
17
16
14
14
13
10
6
6
5
4
3
2

32
16
16
14
13

JUGADOR %Nº
Sergi Sola
Ricard Reverté
Josep Fibla
Joan Forcadell
Andreu

5
6
7
8
9

Nº P
10
9
7
6
6

JUGADOR %Nº
Oriol
Eric Segarra
Sisco Faiges
Ionut
Marc Chillida

10
11
12
13
14

Nº P
6
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ROQUETENC
Nº JUGADORNº

Nico Aguiar
Carlos Gilabert
De La Torre
Jordi Roda
Mulet
Ximo Marti
Adelassis
Millan
Xavier Arasa
Raul Gilabert
Ivan Vallès
Agusti Martí
Lluís Domènech
Edgar Esbrí

37
28
18
15
11
11
10
8
8
6
4
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

S. BÀRBARA
Nº P. JUGADORNº

Gerard Benito
Marc Garriga
Juanjo Magrinyà
David Magrinyà
Josep Curto
Gustavo
Hristo
Salva Gisbert
Aitor
Ivan Garcia
Mateu Martinez
Sergi Garcia
Alex Panisello
Ramon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

S. JAUME
NºP.

41
41
26
12
7
6
6
5
3
3
3
3
2
2

P JUGADORNº

Santi  Sancho
Yassine
Roberto Màrquez
Tortajada
Damià Bordes
Ivan Abat
Davide Bisegilie
Joaquin Marti
Saül López
Oriol Grau
Xavi Reverté
Ramon Queralt
Josep Millan
Dani Fluixà

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ULLDECONA
Nº

25
25
18
18
16
15
10
10
10
9
6
3
2
1

P
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

R.Bítem-Benissanet (17.45h)

Tivenys-Ascó (15.15h)

Aldeana-Vilalba (18h)

Camarles-Arnes (16h)

diumenge

Olimpic-J. i Maria (17h)

Xerta-Ebre Escola (15.15h)

Bot-Roquetenc (16h)

la Galera-Catalònia (15.15h)

RESULTATS

9a jornada 4a catalana 

Ebre E-Olimpic    0-4

Benissanet-Xerta   4-1

Ascó-R. Bítem 2-1

Vilalba-Tivenys 2-0

Aldeana-Arnes 2-1

Roquetenc-Camarles    0-1

Catalònia-Bot 2-0

J i Maria-la Galera          2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba            8 25 5 22

2. Catalònia        9 21 13 21

3. Olimpic          9 22 11 20

4. J. i Maria        8 20 10 19

5. Ascó             9 15 12 17

6. Rem Bítem     9 16 10 16

6. Aldeana         9 15 18 14

8. la Galera        9 14 13 12

9. Tivenys          9 26 26 12

10. Roquetenc    9 16 13 11

11. Arnes           9 15 16 9

12. Ebre Escola   9 11 17 8

13. Camarles      9 22 29 7

14. Xerta            8 11 26 6

15. Benissanet    9 10 26 6

16. Bot             8 8 20 3

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Palleja-S. Eugenia

Fontsanta-Santpedor

Tortosa E-At. Prat

Pardinyes-Guineueta

Cerdanyola-Bonaire

S. Quirze-S. Pere

Llerona-La Roca

S. Gabriel-Sabadell

RESULTATS

9a jornada 

Santpedor-Palleja   2-1

At. Prat-Fontsanta    2-1

Guineueta-Tortosa E 2-2

Bonaire-Pardinyes 1-3

S. Pere-Cerdanyola   0-3

La Roca-S. Quirze    7-1

Sabadell-Llerona   4-1

S. Eugenia-S. Gabriel 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 29 10 23

2. Cerdanyola 23 4 23

3. S. Pere 23 12 19

4. Sabadell 24 13 17

5. S. Gabriel 22 9 16

6. Palleja 22 10 16

7. S. Eugenia 22 19 14

8. At. Prat 23 14 13

9. Tortosa Ebre 19 12 13

10. Pardinyes 16 20 10

11. Fontsanta 9 15 8

12. Guineueta 14 27 8

13. S. Quirze 15 29 7

14. Bonaire 12 19 6

15. Santpedor 13 39 4

16. Llerona 9 43 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E-Horta

J. i Maria-Alcanar

Gandesa-Ginestar

Aldeana-S. Bàrbara

S. Jaume-Rem. Bítem

RESULTATS 

5a jornada 

St Jaume, descansa

Horta-Olimpic 2-4

Alcanar-Tortosa E   8-0

Ginestar-J. i Maria    sus

S. Bàrbara-Gandesa   3-0

Rem. Bítem-Aldeana    0-4

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 

J. i Maria-Ulldecona

Filrey R. Bítem-Vinaròs

J. Catalònia-Aldeana

Amposta-Canareu

Alcanar-Tortosa

Perelló-la Sénia

Rapitenca-Roquetenc

RESULTATS

6a jornada 

Ulldecona-Rapitenca 2-2

Canareu-Catalònia 1-3

la Sénia-Alcanar 6-7

Roquetenc-Perelló 2-1

Vinaròs-J i Maria 1-1

Amposta-Tortosa 3-2

Aldeana-Flirey RBitem 7-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 35 8 18

2. Aldeana 23 4 16

3. Alcanar 18 12 12

4. Ulldecona 14 15 10

5. Rapitenca 9 10 10

6. Tortosa 21 9 9

7. Catalònia 15 11 9

8. Canareu 11 7 9

9. la Sénia 21 19 8

10. J. i Maria 8 13 7

11. Roquetenc 10 16 5

12. Vinaròs 5 11 3

13. Perelló 4 23 1

14. Filrey R. Bítem 3 39 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Perelló (16.30h)
Campredó-la Sénia (17h)
L’Ametlla-Alcanar (16.30h)
Móra Nova-Horta (16.30h)

diumenge
Pinell-S. Jaume (15.15 h)
S. Bàrbara-Ginestar (16h)

Flix-Batea (16h)
Corbera-Aldeana (16h)

Godall-Ulldecona (15.30h)

RESULTATS

11a jornada, Tercera catalana  

S. Jaume-Roquetenc 0-7

S. Bàrbara-Pinell 4-3

la Sénia-Ginestar 1-0

Batea-Campredó 2-2

Aldeana-Flix 4-1

Ulldecona-Corbera 7-1

Horta-Godall 1-2

Móra Nova-Alcanar 0-0

L’Ametlla-Perelló 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 11 30 15 26

2. Móra Nova 11 18 7 23

3. S. Bàrbara 11 28 16 21

4. Aldeana 11 22 13 21

5. Godall 11 30 15 19

6. Roquetenc 11 22 13 19

7. Perelló 11 20 13 19

8. Ulldecona 11 25 16 17

9. la Sénia 11 24 19 17

10. Corbera 10 16 18 16

11. Flix 10 17 20 14

12. Horta 11 17 21 12

13. Pinell 10 16 20 12

14. Alcanar 11 11 17 12

15. L’Ametlla 10 10 16 10

16. Ginestar 11 14 29 8

17. Campredó 11 13 23 7

18. S. Jaume 11 11 53 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Camp Clar-Canonja (17h)
diumenge

Alcanar-Deltebre (16.30h)
Vilaseca-Catalònia (16h)
la Cava-Tancat (16h)

Roda Berà-Camarles (16.30h)
Gandesa-Ampolla (16h)
Valls-Cambrils (16.30h)
SP i SP-J. i Maria (12h)
Tortosa-R. Bítem (17h)

RESULTATS

11a jornada, Segona catalana

Catalònia-Alcanar 3-1

Tancat-Vilaseca 0-2

Camarles-la Cava 2-1

Ampolla-Roda Berà 1-0

Canonja-Gandesa 4-0

Cambrils-C. Clar 3-2

J. i Maria-Valls 2-1

Rem- Bítem-SP i SP 10-0

Deltebre-Tortosa 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 11 30 3 29

2. Tortosa 11 29 11 24

3. J. i Maria 11 25 15 24

4. Rem. Bítem 11 37 12 22

5. Canonja 11 22 13 20

6. Alcanar 11 28 15 17

7. Roda Berà 11 15 12 16

8. Gandesa 11 17 16 16

9. Ampolla 11 18 22 16

10. Valls 11 19 19 15

11. la Cava 11 23 17 14

12. Catalònia 11 13 16 13

13. Deltebre 11 11 20 13

14. Cambrils 11 12 24 12

15. Camarles 11 11 21 9

16. Tancat 11 11 38 9

17. SP i SP 11 10 38 7

18. C. Clar 11 8 27 6

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va perdre a casa
amb el Rubí (2-3). El líder
va remuntar un 2-0 i va
guanyar en temps afegit. 

A darrera hora
PRÒXIMA JORNADA 
Castelldefels-Gavà
Masnou-Figueres
Sabadell-Terrassa
Vilafranca-Vilassar
Palamós-Martinenc

Prat-Manlleu
Pobla Mafumet-Santfeliuenc

Rubí-Cerdanyola
Europa-Ascó (diu 12 h)
Peralada-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Rubí 13 8 4 1 23 13 28
2. P. Mafumet 13 7 3 3 17 10 24
3. Masnou 13 6 6 1 19 14 24
4. Ascó 13 7 2 4 19 16 23
5. Europa 13 6 3 4 19 12 21
6. Terrassa 13 6 3 4 21 16 21
7. Perelada 13 6 3 4 13 13 21
8. Cerdanyola 13 4 6 3 17 13 18
9. Muntanyesa 13 5 3 5 12 11 18
10. Vilafranca 13 5 3 5 21 21 18
11. Santfeliuenc 13 5 3 5 16 16 18
12. Gavà 13 6 0 7 15 17 18
13. Sabadell 13 3 7 3 12 12 16
14. Figueres 13 4 3 6 14 15 15
15. Martinenc 13 4 3 6 19 24 15
16. Manlleu 13 3 5 5 19 21 14
17. Prat 13 3 4 6 13 16 13
18. Vilassar 13 3 3 7 11 21 12
19 Palamós 13 2 4 7 14 22 10
20. Castelldefels 13 2 2 9 8 19 8

Tercera divisió RESULTATS
13a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
J. 25 Setiem-Santboià

Catllar-Morell

Amposta-Reddis (diu 17h)

Lleida-Torredembarra

Vilanova-Viladecans

Torreforta-Almacelles

S. Ildefons-Tàrrega

Rapitenca-Balaguer (diu 12h)

Mollerussa-Igualada

RESULTATS

11a jornada, Primera catalana

Morell-Juve. 25 Setiem. 2-1

Reddis-Catllar 0-1

Torredem.-Amposta 1-1

Viladecans-Lleida 1-2

Almacelles-Vilanova 1-0

Tàrrega-Torreforta 1-1

Balaguer-S. Ildefons 1-0

Igualada-Rapitenca 1-0

Santboià-Mollerussa 0-0

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 11 13 8 23

2. Morell 11 17 14 22

3. Vilanova 11 17 8 21

4. Balaguer 11 16 11 19

5. Lleida 10 9 12 17

6. Rapitenca 11 15 12 16

7. Tàrrega 11 12 10 15

8. Reddis 11 12 12 14

9. Torredembarra 11 14 15 14

10. Santboià 11 17 14 13

11. S. Ildefons 10 14 13 13

12. Amposta 11 13 15 12

13. Almacelles 11 11 13 12

14. Viladecans 11 12 15 12

15. Igualada 11 12 18 11

16. Torreforta 11 17 21 10

17. Juventud 25 S 11 10 14 9

18. Mollerussa 11 11 17 9
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Fundació de la FCF i La
Marató  s'han unit per oferir, el
proper dimecres 26 de novem-
bre a les 19h, unes conferèn-
cies sobre les patologies del
cor, a l'Aula Didàctica del
Museu de Tortosa sota el lema
"El futbol mou el nostre cor".
Les conferències aniran a
càrrec de l'especialista en
medicina de l'educació física i
esport i responsable de la
Unitat de Medicina Esportiva i
Promoció de la salut de la
Clínica Esportiva Terres de
l'Ebre, el doctor Joaquim
Guasch, i de la psicoterapeuta
de l'Associació d'Ajuda als 
Afectats de Cardiopaties
Infantils de Catalunya, Àngels 
Estevez. El Dr. Guasch parlarà
sobre la importància que tenen
les revisions mèdiques per a la
detecció precoç de les malal-
ties del cor, en concret en les
revisions dels futbolistes. A
més, entrarà en detall en els
mètodes actuals de detecció
així com dels símptomes de
les malalties del cor que poden
afectar als jugadors. Per la
seva banda, Estévez tractarà
sobre els problemes que tenen
els pacients amb malalties i
patologies del cor i de quina 

manera afecten a la seva vida
familiar i social. Per exemple,
explicarà què passa amb la
pràctica del futbol en aquests
casos i com canvien els hàbits
d'aquells que tenen malalties
coronàries. L'acte també
comptarà amb l'assistència del
president de la Fundació de la
Federació Catalana de Futbol,
Andreu Subies, del seu vicepre-
sident, Pere Guardiola. Així
mateix, hi serà Ivan Tubau,
Secretari General de l’Esport.

‘El futbol mou el nostre cor’
FCF. ACTE DE SUPORT A LA MARATÓDEMÀ DISSABTE (17 H) PAVELLO FERRERIES

Eduard Prades, premi al millor esportista
GALA ESPORTIVA CANAREVA-CASENCA

Presentació equips CB Cantaires

Demà dissabte, a partir de
les 17 hores, es farà la pre-
sentació dels equips del Club
Bàsquet Cantaires. A les
17.15, s’efectuaran partits
d’exhibició de l’Escola. A les
18 h. tindrà lloc l’acte de pre-
setació dels equips, acom-
panyats per les pubilles gran
i petita de l’entitat. 
A les 18.45 h, entrega del
Cotxe Fiat 500 a l’agraciat
del sorteig que ha realitzat el
club durant aquests mesos
de setembre i octubre. A les
19 h, hi haurà els parla-

ments. Posteriorment, 19.15
h, berenar (preu ticket 2,5
euros -col.laboració club-.
En acabar, es disputarà el
partit de la desena jornada
de la lliga de Segona catala-
na que enfrontarà a
l’Instal.lacions Also Casals
Cantaires Tortosa i al CB
Navas.
La junta ha demanat “la màxi-
ma assistència a tots els
actes per animar els nostres
equips i refermar la vida que
té el club actualment”. 

Dimecres 26, a les 19 h, a
l’Aula Didàctica del Museu

de Tortosa 

Conferència

El Centre Cívic d’Alcanar va
acollir el dissabte 15 de
novembre la segona edició
de la Gala esportiva per a
homenatjar els millors espor-
tistes i clubs locals d’aquest
any 2014. El ciclista Eduard
Prades es va endur el premi
al millor esportista. I el pilot
Marc Alcoba, campió per
segon cop de la Copa Honda
CBR 250R, va rebre el guar-
dó com a Jove Promesa.

Alba Martín i Yasmina
Martínez van rebre un reco-
neixement especial per la
medalla de plata aconsegui-
da als Campionats del món
de patinatge. 
I Agustí Beltran va recollir el
premi honorífic per la seua
trajectòria al Club Deportiu
Alcanar.
Com a millor esdeveniment
esportiu, es va premiar la
Trobada d’escoles de bàs-

quet. I els altres premis van
ser per a:
Equip infantil masculí del
Club Bàsquet Alcanar.
Equip Júnior del Club Twirling
Alcanar.
El patinador Oriol Fibla
Aguiló, del Club Patí Alcanar.
Laia Reverter Curto i Paula
Niubó obiol, de la modalitat
de Gimnàstica Rítmica del
Centre Esportiu Canareu.
El jove Jordi Antonio Sancho,

del Moto Club Alcanar.
El nedador Serban, del Club
Natació Fanecada Alcanar.
L’equip cadet de futbol-sala
del Centre d’iniciació i pre-
tecnificació esportiva.
L’equip de futbol prebenjamí
del Club Deportiu Alcanar.
I de l’Agrupació
Excursionista Alcanar, es va
premiar la corredora Rosa
Reverter Sancho.

CLUB VOLEI ROQUETES

Presentació equips
L'infantil femení va rebre al CVB
Barça Blau, 0-3 amb parcials
(8-25, 10-25 i 14-25). Per altra
banda, l'infantil masculí va
rebre a l'Esc. Freta C.V.Mataró.
3-2 amb parcials (16-25, 25-
16, 12-25, 25-20 i 15-13). El
cadet masculí va rebre al SP i
SP. 3-0 amb parcials (25-14,
25-17 i 25-20). El juvenil feme-
ní, es va desplaçar al camp del
Vilafranca Blanc. 1-3 amb par-
cials (18-25, 26-24, 9-25 i 21-
25). El juvenil masculí, 0-2 con-
tra l'Exclusives Saràbia Balàfia,
fins al 2-2 i finalment guanyant

per 3-2 amb parcials (25-27,
25-27, 25-14, 25-21 i 15-10).
El sènior femení, es va des-
plaçar al camp del Sant Pere i
Sant Pau. 3-0 amb parcials (25-
23, 25-22 i 25-21). Per últim, el
sènior masculí de segona cata-
lana, es va desplaçar al camp
del Gavà. 2-3 amb parcials (14-
25, 14-25, 25-14, 26-24 i 13-
15). Aprofitant que quasibé tots
els equips base  jugaven a
casa, dissabte tarde es va fer
la presentació de tots els
equips. Va ser una tarda rodo-
na, amb gran ambient.

CH AMPOSTA LAGRAMA. 28-23

Derrota a Lleida
L’Handbol Amposta Lagrama
va perdre contra l’Associació
Lleidatana 28-23. Una derro-
ta inesperada perquè el con-
junt de la Terra Ferma no
havia sumat cap punt fins
aquesta jornada. La primera
meitat va ser del tot igualada,
sense que cap dels dos
equips agafés avantatge en el
marcador. El duel no es tren-
cava i per això es va arribar al
descans amb l’11-10 al mar-
cador.  A la represa les locals
van obrir distàncies que van
saber mantenir mentre
l’Amposta, molt espès, princi-
palment en atac, no va saber

reduir, fins que es va produir
una diferència de cinc gols, ja
amb el partit fracturat que va
ser decisiva en els darrers
minuts. Per tant, primera
victòria de la lliga per a les
lleidatanes. És la segona
derrota seguida de l’Handbol
Amposta que intentarà refer-
se en la jornada vinent. 

AMPOSTA: Gálvez i Thangetti,
Alonso, Sara Garcia, Gisbert
(1), Haro, Juncosa (1), Nin (1),
Joana Rieres (2), Uliaque (3),
Simón (10), Uriarte, Vila (5),
Martorell, Reina i Cristina
Tortajada.

Vuitena Nit de l’Esport Local, en què es premiaran esportistes dels
diferents clubs i entitats esportives del municipi, avui divendres, 21
de novembre, a les 21 hores.

Nit de l’Esport a la Ràpita
AL CASAL CULTURAL EL MASET. AVUI DIVENDRES

Diumenge, abans del partit de Tercera catalana, es van presentar
tots els equips de la UE Aldeana. Alex Gallego i Manel Llambrich,
en són els coordinadors, a més de jugadors del primer equip. Àlex
va destacar el nombre de jugadors actuals i que l’assignatura pen-
dent és recuperar el cadet dins del projecte engegat que té com
a objectius que el jove disfrute i aprengui els valors que es volen
transmetre. Dani Andreu, alcalde, i Iolanda Tomàs, regidora d’es-
ports, van incidir en la vida que té el club i la localitat amb tot l’en-
tremat d’equips que disposa la UE Aldeana. També va fer-ho Pedro
Uria, president, que a més va agrair la col.labració dels pares i
dels patrocinadors que en una època complicada ajuden a l’enti-
tat. 

Presentació equips UE Aldeana
DIUMENGE
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Truita “Arnold Bennett”

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:

•  25 gr de mantega 
•  1 escalunya pelada i finament picada 
•  1 fulla de llorer 
•  Unes branquetes de farigola fresca 
•  Una mica de canyella mòlta 
•  6 ous lleugerament batuts 
•  200 gr de molles de bacallà al punt de sal  

(originalment abadejo fumat)
•  2 cullerades plenes de nata espessa (origi-

nalment es fa servir una salsa Mornay, bei
xamel o fins i tot holandesa)

•  2 cullerades de parmesà ratllat 
•  Una mica de julivert picat , sal i pebre aca-

bat de moldre 
• També necessitareu una paella d'uns 20 cm 

que pugui anar al forn 

PREPARACIÓ:

•  Preescalfar el grill del forn . Fondre gairebé tota la
mantega a la paella , incorporar l'escalunya i cuinar a
foc lent fins que aquesta s'estovi . Afegiu-hi el bacallà
, la fulla de llorer , farigola i canyella . Cobrir amb aigua
i deixar ofegar a foc lent durant uns quatre minuts . Un
cop fet el peix , escórrer i rebutjar el líquid i les herbes.

•   Netejar la paella que hem utilitzat i fondre -hi la
resta de mantega que havíem reservat . Salpebrar els
ous i cuinar a la paella calenta durant uns tres minuts ,
procurant que es cuini de manera homogènia , però
evitant que el centre arribi a quallar. 

•   Incorporar sobre la truita el bacallà esqueixat , la
nata i per acabar el parmesà . Podeu afegir una mica
més de pebre mòlt.

•   Posar sota el grill calent fins que la truita s'infli i
la seva superfície estigui daurada i amb bombolles.

•   Decorar amb el julivert picat i acompanyar amb
una senzilla amanida verda.

Arnold Bennett del Saboy

Arnold Bennett va ser un reconegut escriptor
britànic de finals del segle XIX. Les seves fre-
qüents visites a l'Hotel Savoy de Londres el
van fer famós i apreciat per tot el personal
del restaurant. Tant és així, que el xef del
"Savoy Grill" va crear aquesta deliciosa truita
per Arnold Bennett... I segons sembla,
segueix estant a la carta del emblemàtic
Hotel Savoy.
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Al litoral, prelitoral i sud de la depressió Central el cel estarà entre mig i molt
ennuvolat en general, si bé la nuvolositat minvarà transitòriament al centre del
dia i serà més abundant a l'extrem sud. Cel poc o mig ennuvolat pel pas de
núvols alts a partir de mig matí a la resta del país.

Precipitacions

Són possibles plugims dispersos a l'extrem sud i no se'n descarten d'aïllats al
final del dia en altres punts del litoral i prelitoral. Les precipitacions aniran acom-
panyades de fang i les acumulacions seran inapreciables o minses.

Temperatures

Mínimes semblants o lleugerament més altes; de matinada hi haurà inversió tèr-
mica. Màximes similars. Les mínimes es mouran entre els -2 i 3 ºC al Pirineu, si
bé seran més altes a la Val d'Aran, entre 0 i 5 ºC al Prepirineu, entre 3 i 8 ºC a
la depressió Central i el prelitoral nord, entre 9 i 14 ºC al litoral central i sud, i
entre 6 i 11 ºC a la resta del territori. Les màximes arribaran a valors d'entre 16
i 21 ºC al litoral i prelitoral, i entre 14 i 19 ºC a la resta, si bé seran més altes a
cotes baixes de la Val d'Aran i a Ponent.

Visibilitat

En general serà regular al litoral i prelitoral, i bona a la resta. Amb tot, hi haurà
boires i boirines matinals a valls i fondalades de l'interior i a punts del prelitoral
sud, que puntualment persistiran fins a migdia.

Vent

Component sud fluix amb cops moderats al l'Alt Empordà. A la resta el vent serà
fluix i variable, amb terrals matinals i domini del component sud i est fluix al cen-
tre del dia a la resta del litoral.

El temps. Previsió

MATÍ

PLUJIM

TARDA

PLUJIM

TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 12°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels    

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

Aytés Meneses, Agustí     

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

Torrent Costilla, Francisco Xavier   

Felip Pedrell, 94  (Tortosa) 977441830   

Ulldemolins Reverter, Xavier         

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921     

Albella Beltran, Mª. del Carme 

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En les teves relacions de parella no et convé
ser arrogant. Respecte a la salut, pensa que
la vida et regala moltes coses però has de
saber apreciar-les. 

Taure
20/4 al 19/5

T’arribaran nous estímuls de tipus sentimen-
tals i creatiu. Respecte a la salut, estàs en
un moment idoni per treballar el teu cos i
posar-lo en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Rebràs una visita inesperada que et farà madu-
rar mentalment. Aprèn dels errors del passat
per confeccionar el teu pròsper futur tant en el
terreny laboral com en el sentimental.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor algú t’està buscant i
vol estar prop a tu. Respecte a la salut, el
teu estat físic passa un moment excel·lent i
de gran agilitat. 

Lleó
22/7 al 22/8

en assumptes d’amor, mentre Mercuri, Urà
i el sol estiguin transitant per la teva casa
vuit veuràs en la teva parella bastant inte-
ressats. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui li contagiaràs a la teva parella el teu entu-
siasme i les teves ganes de passar-t’ho bé.
Respecte a la salut, el teu humor serà una
mica canviant.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui posaràs damunt la taula tota la teva
capacitat per mantenir viva la passió amb la
teva parella. Si el treball estàs tot el dia
assegut pots tenir problemes d’esquena. 

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva parella és més sàvia del que et sem-
bla. Escolta-la i hi sortiràs guanyant.
Respecte a la salut, vés amb compte amb la
pressió i l’esgotament laboral.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d’amor t’enduràs una sorpresa
on menys t’ho esperes. A pesar que tot va bé,
hi ha coses que t’inquieten. Amb els diners vés
amb compte amb els teus compromisos.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En l’amor pots ser bastant feliç sempre que no
vulguis abastar-ho tot. Respecte a la salut,
petits canvis en les teves activitats diàries
poden alterar la teva tranquil·litat. 

Aquari
20/1 al 18/2

Amb el fred arriben a la teva vida nous projec-
tes en els quals inclouen un viatge on aclaris-
sis moltes de les teves incerteses laborals.
Segueix deixant-te portar pel teu instint.

Peixos
19/2 al 20/3

Mercuri, Urà i el sol transitant pel teu signe et
dóna una gran capacitat creativa per materia-
litzar les teves pròpies iniciatives. T’interessa
viure de forma tranquil·la. 

55.000
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IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a Ferreries.
3 habitacions, 2 banys,
a/c. i calef. Ascensor, exte-
rior. Preu : 107.000€. Tel.
977 44 55 27
Alquilo local en
Amposta. Céntrico. 13
m2. Buen estado.
Equipado. Apto para cual-
quier negocio. Tlf.
680341620
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 cen-
tre de Tortosa; amoblat,
ascensor 290€/mes. Tel.
977 44 55 27
Local en lloguer.
Tortosa-centre. A/c. i
calefacción Superficie
30m2. Totalment nou;
350€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
Pis en lloguer al Temple,
3 habiatcions, 1 bany,
ascensor 330€/mes.

Tel. 977 44 55
27
Pis en venta a
Roquetes. Raval Nova, 2
habitacions, amoblat,
ascensor Calefacc. i a/c.
66.000€. Te l .
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 habitacions, terras-

sa 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 balconada.
Alta qualitat. Al costat de
col·legis, supermercats i
zona comercial.  Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    
Alcanar.Carrer Trafalgar.
Local comercial en l'avingu-
da principal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acristala-
da. Totalment condicionat.
Ideal com oficina o per a
desenvolupar activitat de
cara al públic. Tel:
610203144
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en llo-
guer de 216m2. Centre
del poble. Totalment 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 sote-
rrani, 100 m2. Nou per
estrenar. En lloguer al
millor carrer de la població.
Preu: 1.100€/mes Te l :
610203144
Ulldecona. Edifici
Verderol. Fantàstics pisos
a estrenar de 3 dormitoris,
cuina equipada, a.c. i aca-
bats de primera qualitat.
Pàrquing i traster opcional.
Consulti preus i distribu-
cions. 
Tel: 977252727  

MOTORÑ

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

- Venc Seat León1.8 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 portes
1.2 72 cv, any
2007 ,127 .000km ,
2.990€ .
Tel 977446116  

Toyota Auris diesel 5 por-
tes 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 advan-
ce, any 2014, gasolina, 5
portes, color negre,
12.800€. Tel 977446116

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

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

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

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

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

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

977445713

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

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

Venc Hyundai Santa fe
2002 gasolina 175cv auto-
mático 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 Micra2004
diésel 80cv 139,000km
negro. 977445713

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

Venc Peugeot 2006 dié-
sel 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 jardi-
neria. Empresa especialit-
zada en prevenció i tracta-
ment de palmeres afecta-
des per la plaga del picut
roig s´ofereix per a pressu-
postar feines sense com-
promís previ. També qualse-
vol altra feina de jardineria.

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 administrativa
titulada GFS Administració,
finances i Secretariat.
ACTIC2. SAP, Contaplus,
Autocad.Nivell Anglès B1.
Amplia experiència en
administració i atenció al
públic. Bona presència i
disponibilitat horària. Sara
677039081

Seleccionamos aseso-
res para Gas Natural,
residencial y PIMES con y
sin experiencia. Pagos
semanales. Formación a
cargo de la empresa. Se
valorará vehículo propio.
Oficina Amposta. Tlf.
660152509

FORMACIÓ Ñ

Classes particulars a
Amposta. Infantil, primària,
ESO, Batxillerat. Preus
e c o n ò m i c s . Te l f .
722183706.

RELAXÑ

Deltebre Kelly chica
caliente, cariñosa, morbo-
sa, sensual. Hago todos
los servicios 642071406

VARIOS Ñ

Traspàs per jubilació
negoci marmoliste en fun-
c i o n a m e n t . M o l t
econòmic.Inclou maquinà-
ria i stock.Telf.
638418526

Local comercial / viven-
da en lloguer a la fata-
rella. 3 Habitacions

65m2 útils 

LLO
GAT
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«»«»

Zak, un reporter de
Londres, arriba a
Barcelona, per dirigir-se a
la població de Xerta, a les
Terres de l'Ebre, a realitzar
una entrevista a l'últim
supervivent que es va esca-
par dels Camps d'extermini
Nazis, per tal de documen-
tar un treball que està rea-
litzant per tot Europa. 
Només arribar al seu destí,
li comencen a succeir
coses molt extranyes:
Fantasmes i dimonis atra-
paran la seva ment en una
espiral de bogeria i terror.

A l’Ebre

Aquesta pel.lícula ha estat
filmada íntegrament a les
Terres de l’Ebre: Xerta,
Tortosa i Roquetes, amb
actors, músic i directora
de fotografia del nostre
territori. Co-produïda pel

Canal de Terres de L’Ebre,
esponsoritzada i patrocina-
da per més de 86
Empreses i particulars de
les nostres terres. Té una
durada de 43 minuts.
Idioma: Anglès, subitulada
amb Castellá. 
La data d’estrena és el pro-
per divendres 28 de
Novembre, a partir de les

20 h, al Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa. El
preu de l’entrada: 3 Euros.

L'enllaç a YouTube del trai-
ler Oficial:     
https://www.youtube.com/
watch?v=OpdZefHwPJA

«MALDAD, THE THIRD EYE»

Un film amb producció
ebrenca, amb actors
eventuals i també locals.

S’estrena el proper divendres 28 de novembre a les 20 hores, a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa

PEL.LÍCULA FILMADA INTEGRAMENT A LES TERRES DE L’EBRE AMB ACTORS, MÚSIC I DIRECTORA DE FOTOGRAFIA DEL TERRITORI

La pel.lícula té 

una durada de 

43 minuts. Filmada a

Xerta, Tortosa i

Roquetes

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS


