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El debut de Messi amb el Barça, quan era infantil, va ser a Amposta

Agents de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tortosa van detenir
el passat 19 de novembre cinc homes i una dona, d’edats compreses entre 23 i 42 anys, quatre
d’ells de nacionalitat albanesa i els altres dos espanyola, tots veïns de l’Hospitalet de Llobregat,
com a presumptes autors de 24 delictes de robatori amb força i un delicte de pertinença a grup
criminal. 22 d’ells foren al nostre territori.                                                            P3

Desarticulat un grup que va cometre 22 robatoris a l’Ebre

Messi ha celebrat més rècords aquesta setmana. A la Lliga i a la Champions. Dimecres, TV3 va fer-li un reportatge amb els seus companys de quan
va debutar al Barça, amb l’infantil de Preferent, la lliga 2000/01. I en clau ebrenca, cal destacar que el primer partit oficial amb el Barça fou amb l’in-
fantil al camp de l’Amposta. El segon, contra l’Ebre Escola. Tots dos partits van ser recordats en el reportatge.

P11

«Els primers partits de Messi»«Els primers partits de Messi»

«»«»

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa
aprova el pressupost, en un debat intens i
malgrat les abstencions i els vots en contra.    P4

Esports. David King és el fitxatge mediàtic del
Club Bàsquet Cantaires, per a reforçar l’equip
sènior els propers tres mesos.               P11

Terres de l’Ebre. Pista de gel per
promoure el comerç durant la campanya de
Nadal i Reis. P5
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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.
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El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Els clubs esportius es veuran sotmesos a
una nova etapa amb una llei que fa anys que
s’anuncia com el compte del llop... i el llop
sembla que està prop. Es moment de pre-
guntes i de trobar respostes. Ja sé sap que
a hores d’ara la situació en general ens afec-
ta tots i també a l’esport modest que ha d’en-
caminar-se en una nova gestió que, d’altra
banda, té la seua part de lògica i que cal

entendre com una qüestió de llei per la que
s’ha de passar. I un dia o altre podia produir-
se. Entre els afectats, més contres que pros
fins ara. No obstant, penso que l’alarmisme
inicial potser menys si s’arriba a un punt d’en-
tesa amb un règim de cotització raonable.
Portal del federat, mutues i ara la seguretat
social...què vindrà després? No ho sé. Hem
d’estar preparats per a tot. 

Editorial
Alarmisme o paciència?

Aquest refrany encaixa perfectament en l’ac-
titud del Cap d’ERC d’Amposta, que seguint
fil per randa, la tònica de tota la legislatura,
es dedica a generar polèmica i treure punta
de temes que no en tenen, i després quan
l’equip de govern explica correctament amb
documentació i informes dels tècnics quina
és la situació real, sense enganyar a la gent
i no frivolitzant ... s’acaben tots els temes.
Això ve a col·lació de la darrera sortida de to
d’ERC d’Amposta (I van ...), en quan no
accepta que l’AJUNTAMENT utilitze una
FUNDACIÓ, que és pròpia i per tant pública
al 100% (encara que porti el nom de
FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL
MONTSIÀ, FUSSMON, i que es dedica a la
gestió de l’actual RESIDÈNCIA D’AVIS i de 3
CENTRES DE DIA), per a la gestió del trans-
port adaptat dels usuaris dels CENTRES DE
DIA.
Que més lògic, que aquesta fundació FUSS-
MONT, gestione també el transport dels
seus usuaris!!
Bé, el Cap d’ERC, qüestiona aquest encàrrec
de gestió de l’AJUNTAMENT A LA FUSS-
MONT, perquè aquesta no realitza TOT el
servei amb mitjans propis ... però, ja se li va
explicar, per activa i per passiva, que el cost
del servei era més elevat si la FUSSMONT el
feia tot directament (ja que tenia que adquirir
un vehicle i contractar personal), que no pas
si el treia a licitació, a més a més, amb la
voluntat de que es pogués presentar a la
mateixa l’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU
ROJA, que té vehicle i personal propi.
Aquesta licitació s’ha fet, i s’ha adjudicat a
una empresa per un preu inferior,
39.000€/any, davant 43.500€ si el feia
totalment la FUSSMONT. 
Per cert, la CREU ROJA no es va presentar a
la licitació perquè tampoc li sortien els comp-
tes, malgrat l’interès de la regidoria de
Serveis Socials.
El Sr. Adam Tomàs en el seu afany de criticar
a l’equip de govern s’ha tornat a passar de
frenada, perquè feia una roda de premsa
abans de rebre un informe de l’ajuntament (a
instàncies seves) on queda plenament justifi-
cat que l’encàrrec de la gestió del servei del
Transport Adaptat a la FUSSMONT s’ajusta a
la legalitat pels motius següents:
1.- La part més important del servei,
l’Organització i COORDINACIÓ , la realitza
directament la FUSSMONT, tal i com ho expli-
ca a l’informe la DIRECTORA de la
RESIDÈNCIA D’AVIS
2.- El servei es presta amb EFICÀCIA,
EFICIÈNCIA i a plena satisfacció dels usuaris,
segons informe de l’Àrea de Serveis Socials
i segons l’alta valoració tècnica que ha fet el

Departament de Benestar Social i Família.
3.- Per raons d’Economia, ja que és més
econòmic i s’estalvien diners amb la
LICITACIÓ, i si no fos així, el preu s’hauria de
repercutir en una quantitat més elevada a l’u-
suari, cosa que no diu o amaga el cap
d’ERC.
El més greu de tot és que, un cop té aquest
informe a les seves mans i malgrat els certi-
ficats aportats, es ratifica en la seva postu-
ra, en declaracions posteriors a la ràdio.
Com en tantes ocasions li ha pogut més la
crítica fàcil, la demagògia i el populisme que
no pas acceptar que l’opció que acaba triant
i executant l’equip de govern, a més a més
d’ajustar-se a la legalitat és la millor possible
tant per a l’Ajuntament com per a la FUSS-
MONT (que, per cert gestionarà també la
nova RESIDÈNCIA D’AVIS i el CENTRE DE
DIA, i el seu servei de transport ... QUE
TAMBÉ HO QÜESTIONARÀ? com qüestiona la
CONSTRUCCIÓ DE LA RESIDÈNCIA A
AMPOSTA) i el més important és que és el
millor possible per als usuaris.
Com deia al principi, en la molta feina que
tenim, mentre uns es passen el dia asseguts
al bar (i sense acudir a l’obertura de pliques
per adjudicar OBRES i SERVEIS que després
critiquen), els altres ens dediquem a gover-
nar i a vetllar pels interessos de tots els ciu-
tadans, com hem intentat fer tota la legisla-
tura, perquè és el nostre deure i la nostra
obligació...i ho continuarem fent malgrat per-
dem molt de temps i esforços en aclarir les
polèmiques d’ERC i que després no queden
en res ... què hi farem.
AQUESTA DEU SER LA MANERA D’ENTEN-
DRE LA POLÍTICA PER PART D’ERC D’AMPOS-
TA... quina llàstima!

Manel Ferré
Alcalde d’Amposta

Qui no té feina el gat pentina

Opinió

El nostre grup ha reiterat la
defensa del manteniment o
millora del servei davant del
Director dels Serveis de
Salut a les Terres de l'Ebre,
Albert Gómez, del Delegat
del Govern de la Generalitat
a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, i del
Conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya,
Boi Ruiz. 
Considerem que en aques-
ta qüestió cal anar tots a
una i per això hem votat a
favor totes les mocions en
defensa del servei, tant a
l'Ajuntament d'Alcanar com
al Consell Comarcal del
Montsià . I cal remarcar
que, entre les 2500 signa-
tures recollides per aquest
motiu a Alcanar, també
estan les nostres com a
regidors de CiU, tot i que
ERC va preferir fer-se la
foto fent l’entrega d’aques-
tes signatures a la
Delegació del Govern i mos-
trant-se com a únic partit
defensor de la causa, i no
és així. 
L’Ajuntament el formem
tots els grups municipals i
tothom sap que la millor
manera d’aconseguir els
objectius comuns és amb la
suma d’esforços, i no fent
retrets ni menystenint la
feina que afavoreixi el con-
junt de la ciutadania.
En aquest tema del trans-
port sanitari, si el que vol
ERC és crear un nou enfron-

tament polític, no ens tro-
baran. Estarem sempre al
costat del poble, ficant la
ciutadania sempre per
davant dels interessos de
partit i anant davant de qui
calgui i al costat de la gent.
Estic convençut que el nos-
tre esforç també donarà el
seu fruit i finalment entre
tots ho aconseguirem!

Ivan Romeu, regidor de
CiU a l'Ajuntament

d'Alcanar.

Continuarem defensant el 
manteniment del transport

sanitari a Alcanar fins al final

Opinió

“Lamentem que el regidor
de Salut d’Alcanar

menyspree les gestions
que hem fet fins ara per
aconseguir mantenir o
millorar el servei de
transport sanitari al

municipi”
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Un home de 82 anys,
José R.R., veí de Tortosa,
va morir ahir a conse-
qüència de les ferides
sofertes en l’atropella-
ment que va patir dime-
cres al matí al barri del
Temple. 
Els fets van passar quan
la víctima, que anava
acompanyat de la seva

parella, creuava el carrer
Rosselló per un pas de
vianants i un vehicle,
model pick-up, el va col-
pejar deixant-lo malferit. 
Els serveis d’emergèn-
cies van evacuar-lo a
l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta (HTVC),
on ahir al matí va morir.

Mor atropellat un home de 82 anys
mentre creuava un pas de vianants

«Les obres de les piscines no entren ni al 
pressupost del 2015 ni en els comptes del 2016»

La regidora d’Hisenda de
Tortosa, Matilde Villarroya, va
aclarir perquè la construcció
de les noves piscines no
s’han inclòs al pressupost
2015. D’entrada va lamentar
que Iniciativa es desmarqués
del projecte i va explicar que
el motiu pel qual no s’han
inclòs al pressupost del
2015 és perquè s’aplicarà

una fórmula de finançament
del sistema alemany que per-
metrà a l’Ajuntament no
haver de pagar fins després
de dos anys de finalitzar-se
les obres. Per tant, “encara
que el projecte estigui molt
avançat i les obres estan pre-
vistes puguin començar
abans, no entrarà ni el pres-
supost del 2015 ni en els

comptes del 2016”.
Villarroya respecte a la sub-
venció d’un milió d’euros que
arribarà des de la Diputació
de Tarragona va dir  que “tot
i que no li toca a ella revelar
perquè està pensat destinar-
se, està pràcticament tancat
i ha recordat que les subven-
cions s'han de dirigir al que ja
hi ha per  conveni”.

Matilde Villarroya: «es pagaran dos anys després de que acabin»

A Tortosa

22 dels 

robatoris es van

cometre a les

Terres 

de l’Ebre

Agents de la Policia de la
Generalitat Mossos
d’Esquadra de la comissa-
ria de Tortosa (Baix Ebre)
van detenir el passat 19
de novembre cinc homes i
una dona, d’edats compre-
ses entre 23 i 42 anys,
quatre d’ells de nacionali-
tat albanesa i els altres
dos espanyola, tots veïns
de l’Hospitalet de
Llobregat, com a presump-
tes autors de vint-i-quatre
delictes de robatori amb
força i un delicte de perti-
nença a grup criminal.
Els Mossos van iniciar una
investigació el passat mes
de juliol, després de detec-
tar un augment de robato-
ris en bars i restaurants a
les comarques del Baix
Ebre i Montsià.
Durant el transcurs de la
investigació, els agents
van determinar que els
autors dels robatoris for-
marien un grup criminal
‘perfectament organitzat’.
Aquest tenia per objectiu
sostreure la recaptació de
les màquines escurabutxa-
ques dels llocs assaltats.
El modus operandi habi-
tual del grup consistia en
visitar prèviament l’establi-
ment com a clients, aprofi-
tant per observar la ubica-
ció de les màquines escu-
rabutxaques i les mesures
de seguretat del local.
Aquesta prospecció els

facilitava conèixer millor
l’entorn i poder perpetrar
el robatori amb més celeri-
tat. En dies posteriors a la
visita, sempre en franges
horàries nocturnes, assal-
taven l’establiment.
Es desplaçaven des de
l’Hospitalet de Llobregat
als establiments seleccio-
nats prèviament i forçaven
els accessos. Un cop a l’in-
terior, esbotzaven les
màquines escurabutxa-
ques, sempre de la matei-
xa manera, i sostreien la

recaptació.
Tot aquest procés el realit-
zaven en un espai molt
curt de temps i cada mem-
bre del grup tenia assigna-
da una tasca concreta.
Una vegada obtenien el
botí, retornaven ràpida-
ment a l’Hospitalet de
Llobregat per autopista o
altres vies principals.
Després de quatre mesos,
la investigació va portar a
la detenció de les sis per-
sones. Quatre d’aquestes
van ser arrestades a la

localitat de Martorell, men-
tre es desplaçaven amb un
vehicle. La detenció de les
altres dues es va efectuar
al seu domicili de
l’Hospitalet de Llobregat.
Fins la data, els investiga-
dors atribueixen al grup
l’autoria de vint-i-quatre
robatoris. D’aquests, vint-i-
dos van ser comesos a la
demarcació de les Terres
de l’Ebre, en bars de les
localitats d’Alcanar, Ràpita
Amposta, Deltebre,
Tortosa, Camarles,

l’Ampolla, Pinell de Brai,
Móra d’Ebre i Flix. Els
altres dos robatoris van
ser perpetrats a
Viladecans (Baix
Llobregat).
La investigació continua
oberta, ja que no es des-
carta que els detinguts
puguin estar relacionats
amb altres robatoris oco-
rreguts en bars d’altres
zones del territori català.
Els sis detinguts van pas-
sar el 21 de novembre a
disposició del jutjat d’ins-

trucció en funcions de
guàrdia de Tortosa. El
jutge va decretar l’ingrés a
presó de tres dels homes,
mentre que la resta van
quedar en llibertat amb
càrrecs.

Desarticulat un grup criminal que va cometre 24 robatoris en bars
del Baix Ebre, Montsià, Ribera, Terra Alta i Baix Llobregat

L’operació s’ha saldat amb sis detinguts dels quals tres han ingressat a presó després de passar a disposició judicial

ACTUALITAT

FOTO: IMATGE D’ARXIU
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Els nous comptes van
rebre el suport dels dotze
regidors de CiU, l'absten-
ció del regidor del PP i del
de PxC, i l'oposició del
PSC (3), ERC (2) i IC-ET. El
pressupost de l'Ajuntament
puja a 31.126.821 euros,
un 0,66% més que l'exerci-
ci anterior. El consolidat,
que inclou societats i orga-
nismes autònoms, és de
62.386.083 euros, un

1,90% superior al de
2014.
En la roda de premsa prè-
via al Ple, la tinent d'alcal-
de d'Hisenda, Matilde
Villarroya, va dir que “el
pressupost de 2015 és
d'estabilitat, conseqüència
d'anys d'elaborar i gestio-
nar pressupostos destinats
a redirigir i racionalitzar els
comptes municipals. Són
uns pressupostos que
reflecteixen l'esforç per
continuar prestant els ser-
veis de manera més eficaç
i més eficient. La bona ges-
tió duta a terme ha permès
reduir, encara més, la pres-
sió fiscal sobre la ciutada-
nia, com en el cas de l'IBI i
el rebut de la brossa”. La

responsable d'Hisenda va
recordar que "els pilars
sobre els que se sustenta
aquest pressupost són la
millora de la gestió de la

recaptació i la racionalitza-
ció de la despesa", i es va
mostrar convençuda que
aquests comptes "perme-
ten fixar les bases del futur

creixement de la ciutat
amb garanties".
El nou pressupost “s'ha
elaborat, un any més, amb
uns condicionants força
coneguts: la normativa i
els instruments de planifi-
cació imposats pel Govern
de l'Estat i la sectorització
dels diversos ens que con-
formen el grup municipal,
que passen a ser ara con-
siderats administració
pública”. Pel que fa als
ingressos, l'alcalde i la
regidora van recordar “la
reducció de la pressió fis-
cal, així com la millora dels
processos administratius,
de recaptació i gestió tri-
butària.

L'Ajuntament de
Tortosa va aprovar
dilluns, en sessió
plenària extraordinà-
ria, el pressupost muni-
cipal per a 2015. 

El regidor i portaveu del
grup, Josep Felip Monclús,
va exposar el contingut de
la moció de declaració de
responsabilitat del 9 de
novembre.  La moció d’ERC
demana que els “regidors
que votem a favor de la
moció afirmem que vam
participar activament en la
celebració de la jornada del
9N i, per tant, assumim
totes les responsabilitats
que se’n puguin derivar i
admetem ser coautors de
les accions que s’imputin al
President de la Generalitat i
altres membres del Govern
derivades de l’organització
i execució del citat procés

democràtic”.
Pressupostos
Monclús va recordar el vot
contrari d’ERC als
Pressupostos municipals
per a l’any 2015, “tant pel
poc temps que havia donat
el govern municipal per
analitzar els documents i
informes com per la nega-
ció a qualsevol participació
ciutadana en l’elaboració
dels pressupostos”. L’altre
“gran motiu” del vot contra-
ri republicà “és la manca
d’inversió prevista i la mala
gestió del deute: d’un pres-
supost de més de 31
MEUR, es destina el 21 %
del total a pagar amortitza-

ció del deute i interessos i,
en canvi, la inversió no arri-
ba a l’1 % del pressupost”.
Marià Martínez, secretari
de Finances de la Secció
Local, va incidir en “la mala
gestió del deute municipal
que els tortosins han
pagat, paguen i pagaran”.
Segons Martínez, “des de
l’any 2007 -any en què
Ferran Bel va aconseguir
l’alcaldia- fins a l’any 2012,
el deute es va incrementar
en un 48 %, fins arribar als
55 MEUR. A partir de lla-
vors, es paguen 5 MEUR
d’amortització més 1
MEUR d’interessos anuals.
Comentari a part mereix el

deute de les empreses
públiques, que el 2013
sumava 25 MEUR i que no
està inclòs en el deute de
l’Ajuntament”. Bona part
d’aquest increment,
segons Martínez, “ve donat
per la compra de la Clínica
l’Aliança que, durant el pri-
mer any, ha presentat mol-
tes irregularitats compta-
bles i de gestió, segons
apunten els informes dels
auditors i d’Intervenció”.
Martínez, tot seguit, va
exposar l’altra moció que

presentaran els republi-
cans, i que “es deriva de
l’Informe d’Intervenció
Municipal sobre el Compte
General. La moció demana
resoldre la manca de conci-
liació de l’Inventari de béns
i drets de l’Ajuntament amb
les dades comptables”.
Per acabar, “se sol·licita
que, després de tot això,
l’Ajuntament presenti una
auditoria externa que ho
corrobori, i que cada any el
Ple aprovi les variacions
d’Inventari”.

ERC critica «la gestió econòmica del govern
municipal de Tortosa»

Els portaveus Jordi Jordan
i Pedro Cabanes, han infor-
mat que la nova plataforma
política, social i ciutadana
Movem Tortosa continua
‘el camí amb la celebració
de diferents assemblees
programàtiques, obertes a
tots els tortosins i tortosi-
nes, on s’aniran elaborant
el programa i les propos-
tes que presentarem en les
properes eleccions munici-
pals’. Aquesta nova assem-
blea, ‘oberta a tots els tor-
tosins i tortosines’, es cele-
brarà demà dissabte dia
29 de novembre a les
10.30 sota el títol “Per una
nova política”. L’activitat es
realitzarà a la Cripta de la
Reparació de Tortosa, on
hi haurà en primer lloc un
esmorzar-col·loqui i des-
prés un debat entre tots
els assistents.

Assemblea
‘Movem
Tortosa’

El grup municipal Socialista
a l’Ajuntament de Tortosa
presentarà dilluns vinent en
el ple ordinari una moció
per demanar al govern que
estableixi un calendari per
clarificar el projecte de
construcció de les piscines
municipals. D’altra banda, el
PSC també presentarà en el
ple quatre mocions més:
una en suport i defensa de
l’esport base; contra la
violència vers les dones;
per demanar la reparació
del ferm de la rambla Felip
Pedrell, des de l’avinguda
de Lleida fins la plaça de la
Pau, i perquè durant la cam-
panya de Nadal sigui gratuï-
ta la primera hora en els
aparcaments municipals.

Mocions del PSC
al Ple de dilluns

S’aprova el pressupost de 2015
Amb un debat intens, i malgrat les abstencions i els vots en contra, la majoria absoluta del govern va decidir

TORTOSA

I li demana que “faci cas als informes d’Intervenció i dels auditors”

ACTUALITAT
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AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR
ANUNCI

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 20 de novembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació de la base 29a de les Bases d’Execució del pressupost general de
la Corporació, per a l’exercici 2014, de canvi de beneficiari de les subvencions nominatives següents:

Entitat: Bisbat de Tortosa
Import: 39.000 €
Aplicació pressup.: 336.48900
Concepte: Col·laboració econòmica obres reforç i millora Ermita del Remei d’Alcanar

De conformitat amb allò que establert als articles 169 i 177 de, RD Leg 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic
l’esmentada modificació, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en un diari dels de més difusió de la província durant el termini de quinze dies hàbils,
a comptar des de l’endemà de l’última publicació, amb exposició al tauler d’anuncis de la Corporació, a fi que les persones interessades hi puguin formular al·legacions i reclamacions.

L’aprovació inicial d’aquesta modificació es considerarà aprovada definitivament si no es produeixen reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició pública, i entraran
en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert allò establert a l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Alcanar, 21 de novembre de 2014 L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Entitat: Bisbat de Tortosa
Import: 2.000 €
Aplicació pressup.: 920.48905
Concepte: Col·laboració econòmica despeses de manteniment dels campanars de
l’Església de “Sant Miquel” d’Alcanar i de “Sant Pere”, de les Cases d’Alcanar

Montsià (Tarragona) Codi Postal 43530 - C.I.F. - P
4300400 A - Registre Entitats: 01430043

La Federació
Comercial i de Serveis
Tortosa+ instal·larà
una pista de gel de
200 m2 a la plaça de
l'Ajuntament amb l'ob-
jectiu de dinamitzar
comercialment la ciu-
tat durant la campan-
ya de Nadal i Reis. La
pista obrirà el diven-
dres 5 de desembre i
estarà operativa fins al

Dia de Reis. Es tracta
d'una iniciativa promo-
guda per l'entitat, que
representa els interes-
sos de 6 associacions
del comerç i la restau-
ració amb més de
800 empreses, i que
compta amb el suport
de l'Ajuntament de
Tortosa, la Diputació
de Tarragona, la
Generalitat, la Cambra

de Comerç i altres
entitats i empreses.
La pista tindrà un afo-
rament màxim de 40
persones. L'entrada
costarà 6 euros i
inclou el lloguer dels
patins i 30 minuts de
patinatge. Els comer-
ciants donaran vals
descompte als clients.
També hi haurà des-
comptes per als esco-

lars del municipi.
L'horari de funciona-
ment serà similar al
del comerç, amb
excepció de les vigí-
lies de festa, en què
tancarà més tard. El
regidor de Comerç,
Emili Lehmann, ha
explicat que
l'Ajuntament dóna
suport a aquesta ini-
ciativa perquè va en la

línia de la promoció de
la ciutat que s'impulsa

des del consistori tor-
tosí.

Pista de gel per promoure el comerç durant la campanya de Nadal i Reis

7a. Fira de
Nadal

Instal.lada per la Federació de Comerç i de Serveis de Tortosa

El regidor de Comerç de
l'Ajuntament de Tortosa,
Emili Lehmann, ha presen-
tat la 7a edició de la Fira de
Nadal al Nucli Antic. El regi-
dor de Fires ha volgut valo-
rar molt positivament l'aug-
ment en el número d'expo-
sitors, fins a la seixantena,
així com destacar que hi
haurà espais nous en el
recorregut firal, amb la
incorporació dels carrers
Canvis i Dr. Ferran, i de la
plaça dels Dolors. Serà una
gran novetat, organitzada
per l'Associació d'Amics
del Ferrocarril de Reus, la
posada en marxa de l’acti-
vitat "Viatja amb el tren tri-
pulat”. La Fira tindrà lloc
del 5 al 7 de desembre,
divendres d’11 a 20 h i dis-
sabte i diumenge de 10 a
21 h. 

Es recupera el
Premi Ciutat
de Tortosa

L'Ajuntament, amb el
suport de les fundacions
privades Duran Martí i
Cinca Piqué, ha recuperat
amb caràcter biennal el
Premi Ciutat de Tortosa de
ciències socials, humani-
tats i tradicions. Aquest és
un guardó que es va lliurar
per última vegada l'any
2001, quan l'impulsava
l'entitat cultural Ordre de la
Cucafera. El regidor de
Cultura, Joaquim del Pino,
acompanyat del president
de la Fundació Cinca Piqué,
Vicent Lluesma, i del secre-
tari de la Fundació Duran
Martí, Francesc Viñes, van
presentar els detalls de la
convocatòria.

El diputat republicà Lluís
Salvadó ha volgut “denun-
ciar, mitjançant tres pregun-
tes parlamentàries, el con-
flicte laboral obert per la
Gerència Territorial de
Terres de l'Ebre de l'Institut
Català de la Salut a l’Àrea
Bàsica de Salut la Ràpita-
Alcanar, com a conseqüèn-
cia de la decisió de cessar
l'actual directora de l'Equip
d'Atenció Primària d’aquesta
Àrea, Cinta Villó, i procedir a
cobrir la plaça en funcions
mitjançant convocatòria”.
“Un conflicte que s'evidencia
amb el rebuig del 99 % dels
treballadors de l’Àrea Bàsica
de Salut la Ràpita-Alcanar a
la decisió, que es deriva de
la manca de diàleg dels res-
ponsables de la Gerència de

l'ICS a Tarragona”. 
El diputat demana saber
“quins han estat els motius
per cessar l'actual directora
de l'EAP de la Ràpita i
Alcanar; també si, al
Departament, no li sembla
necessari escoltar l'opinió
de la majoria dels treballa-
dors afectats per la decisió
per garantir un òptim funcio-
nament del servei i, per
últim, si és regular un peu de
pàgina en post scriptum que
apareix en l'anunci per a la
designació en funcions que
anticipa que el procés que-
darà desert i caldrà recórrer
a personal interí”.
Salvadó ha manifestat que
“ERC no compartim la deci-
sió de l'ICS perquè no hi ha
cap motiu que la justifiqui i, a
més, compta amb el rebuig
de 54 dels 56 dels treballa-
dors del CAP de la Ràpita i
Alcanar i dels consultoris de
les Cases i el Poble Nou”. El
diputat republicà ha “lamen-
tat que l’ICS hagi pres una
decisió que xoca frontal-
ment contra el sentir majori-
tari dels professionals”. El
diputat també ha fet notar
que “hi ha un sensació gene-
ral que aquest procés de

convocatòria pública per
escollir una nova Direcció és
una mera justificació formal
d’una decisió ja presa amb
antelació i que, de cap
manera, no respon a criteris
tècnics ni objectius”.
Salvadó ha posat com a
exemple que l'anunci per a
la designació en funcions
signat pel director de
Recursos Humans, incorpo-
ra sorprenentment un peu
de pàgina en format de PS
(post scriptum) que obre al
personal estatutari interí la
possibilitat de concursar en
cas que la convocatòria es
declari deserta per manca
de personal idoni.

El polític rapitenc ha volgut
valorar “molt positivament la
tasca dels professionals de
l'EAP de la Ràpita i Alcanar i
de la Direcció durant
aquests darrers 4 anys en
un context de retallades”. És

per això que ha demanat al
Departament de Salut que
“s’aturi la convocatòria públi-
ca de la plaça de direcció de
l’EAP la Ràpita-Alcanar i que
s’escolti la demanda dels
professionals i dels usuaris”.

«Salut està prenent decisions en contra de la pràctica
unanimitat dels treballadors afectats»

La decisió de cessar la
directora de l’Equip
d’Atenció Primària de la
Ràpita i Alcanar ha estat
centre de polèmica
aquesta setmana.

El diputat Salvadó pregunta al Govern sobre el cessament de la directora de l’Equip d’Atenció Primària de la Ràpita i Alcanar

REDACCIÓ

ACTUALITAT

En relació a la direcció de l’EAP Sant Carles de la Ràpita-Alcanar, la Direcció d’Atenció Primària de
l’ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre assegura que:

- Està en marxa des de fa temps a tot el territori un procés de renovació directiva dels EAP de la
Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

- El procés ha seguit a tot arreu el procediment normal per aquest tipus de renovacions.
- Hi ha hagut una convocatòria pública i oberta en la que s’han pogut presentar tots els treballadors

interessats en aquesta tasca.
- Per al procés de selecció s’ha constituït un tribunal per tal de valorar i decidir quin dels candidats

és l’idoni per ocupar aquest lloc.

Comunicat de la Direcció Atenció Primària 
de l’ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre
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L’entretingut programa va
començar amb l’explicació
del més destacat de la
població per part dels nens
“entremaliats” de Gandesa,
els coneguts al municipi
com “tracalets”, els quals

també van donar les seves
propostes per millorar-lo:
piscina olímpica, un parc
aquàtic, un aquàrium, jacuz-
zis al costat de les piscines,
un parc d’atraccions, un
museu de fòssils de dino-
saures...”per demanar que
no sigui”.
El programa titulat “Tres
territoris, una mateixa terra”
es va centrar en descobrir
les semblances comparti-
des de la Terra Alta amb el
Matarranya a l’Aragó i
Morella al país valencià. 
Els encarregats de conduir
el programa des de la capi-
tal de Terra Alta van ser pre-
sentadors de Canal Terres
de l’Ebre. Jordi Pazos fou el
primer presentador de la
televisió local en parlar, i ho
va fer en directe des de la
cooperativa que com ell va
recordar, i en paraules del
poeta Àngel Guimerà, sem-
bla una “catedral del vi” es
tracta d’una joia modernista.
En la seva intervenció també
va remarcar que Gandesa

és coneguda per ser “terra
de bons vins i de bona
gent”.
El programa va ser molt
complert, ja que va tractar
la unió de les tres terres des
de diferents vessants. Se va
parlar de temes lingüístics,

gastronòmics, culturals, pai-
satgístics i com no podia
ser d’altra manera, vitícoles.
A més a més, amb motiu de
que el passat cap de setma-
na fou Santa Cecília, patro-
na de la música, l’Orfeó
Gandesa va deleitar als

assistensts i espectadors
amb diverses composicions
musicals.
Durant el programa, des de
Barcelona, també van entre-
vistar a l'actriu i cantant
Anna Moliner, que va presen-
tar el seu nou disc, Scents.

Diumenge 23 de
novembre el programa
1mon.cat va elegir el
celler cooperatiu de
Gandesa com a esce-
nari per retransmetre a
través del Canal Terres
de l’Ebre a tota la
Xarxa de televisions
locals de Catalunya.
Allà els companys de
Canal Terres de l'Ebre
van convidar tres alcal-
des, el de Gandesa, el
de Morella i el de Pena-
roja de Tastavins per
parlar del projecte
'Tres territoris, una
mateixa terra'.  

L'Ajuntament de Móra d'Ebre
tira endavant l'obra de reas-
faltatge dels carrers, una
actuació que afecta bona
part de les vies urbanes del
nucli urbà i de les urbanitza-
cions de la localitat. Entre
els carrers que han vist millo-
rat el paviment n'hi ha alguns
dels més cèntrics de la
població, com els del Doctor
Peris, de Bonaire o el pas-
seig del Pont. Les obres, en

avançat estat d'execució,
impliquen una inversió de
460.000 euros, dels quals
360.000 corresponen a una
subvenció de la Diputació de
Tarragona, i la resta aportats
a través de fons propis de
l'Ajuntament. En total ‘se
reasfalten 55.000 metres
quadrats de superfície, l'e-
quivalent a una carretera
entre Móra d'Ebre i Miravet
de 6 metres d'amplada’.

Inversió de 460.000 euros en l'asfaltatge de carrers a Móra d'Ebre

- Dimarts 25 de novembre
dotze estudiants d'ensen-
yament primari, secun-
dari i superior de Bot i
Vilalba dels Arcs van
rebre dotze beques per
part de l'empresa EDP
Renowables per un import
de 12.000 euros. És el
quart any consecutiu que
aquesta empresa impulsa
aquesta línia de beques en
els territoris en què la com-
panyia té presència.

- Dilluns el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre va signar
un acord de col·laboració
amb Creu Roja per ampliar
el servei de teleassistèn-
cia domiciliària fins a un
total de 155 aparells, 15
més dels que hi havia con-
certats fins ara.

- 4a Mostra de Cava
d’Ascó aquest cap de set-
mana amb degustacions
tant de cava com gastronò-
miques.

- A finals del 2015 es preveu
inaugurar la primera pisci-
na coberta de la Terra
Alta al municipi de Batea.

- Tercera fira de Nadal a
Tivissa el cap de setmana
del 6 i 7 de desembre.

«Tres territoris, una mateixa terra»
Gandesa al programa 1mon.cat

El canal Terres de l’Ebre va transmetre’l en directe per a tota la Xarxa de televisions locals de Catalunya

En total es reasfalten 55.000 metres quadrats de superfície

ACTUALITAT

EN UN MINUT

Més notícies
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Dimecres pel mati va tenir
lloc un simulacre d’accident
químic a la indústria Ercros
S.A, ubicada al Polígon
Industrial Baix Ebre, a
Tortosa. L’exercici va simu-
lar la ruptura parcial de la
columna de separació del
formol-metanol i el vessa-
ment d’aquest producte,
que va ser contingut a la
cubeta de la planta de pro-
ducció.
L’objectiu del simulacre va
ser practicar el correcte
funcionament del pla d’auto-
protecció de la fàbrica i el
funcionament dels equips
interns d’intervenció. També
va servir per comprovar la
viabilitat d’una evacuació de
personal amb els mitjans
propis de l’empresa, en el
moment que es detecta l’e-
mergència.
En detectar l’accident, l’em-
presa va activar el seu Pla
d’Autoprotecció i va iniciar
el protocol de trucades i avi-
sos en cas d’emergència a
la Policia Local de Tortosa,
telèfon d’emergències 112 i
al Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya
CECAT de Protecció Civil.

Durant les tasques d’inter-
venció, un Bomber va resul-
tat ferit lleu i va ser atès pel
Sistema d’Emergències
Mèdiques in situ sense que
fes falta traslladar-lo a cap
centre hospitalari. A més de
l’equip de primera interven-
ció de la fàbrica, van partici-
par-hi efectius dels
Bombers de la Generalitat,
Mossos d’Esquadra, Policia
Local i Sistema
d’Emergències Mèdiques
(SEM). Els Bombers de la
Generalitat van participar al
simulacre amb tres dota-
cions  del parc de Tortosa i
van treballar conjuntament
amb els bombers d’empre-
sa. Les tasques d’interven-
ció dels Bombers es van
centrar en la zonificació, el
segellat i l’apantallament
hidràulic per mitigar el núvol
tòxic; en les tasques de
cobriment amb escuma de
la cubeta, i en les mesures
de concentració del produc-
te.
Dues dotacions dels
Mossos d'Esquadra de
Tortosa de la Unitat de
Seguretat Ciutadana de l’À-
rea Bàsica Policial del Baix
Ebre van simular el tall de
les carreteres i accessos a
les instal·lacions de la fàbri-
ca. Per atendre l’emergèn-
cia el Sistema

d’Emergències Mèdiques
SEM va desplaçar al lloc 3
unitats: 1 ambulància de
Suport Vital Avançat (SVA)
amb un infermer i un tècnic
en transport sanitari TTS; i
dos Vehicles d’Intervenció
Ràpida (VIR), un amb metge
i TTS i l’altre amb un coman-
dament territorial. Aquest
desplegament va compor-
tar la mobilització de 5 pro-
fessionals del SEM. Un cop
feta la recepció dels ferits,
se’ls va avaluar i estabilitzar
per a procedir al trasllat a
l’hospital de destí més
adient segons la seva pato-
logia.
Aquest tipus de pràctiques
permeten a l’empresa com-
provar el funcionament
correcte dels recursos tèc-
nics i humans que interve-
nen en l’emergència i la rapi-
desa de resposta i coordi-
nació de les mesures de
seguretat exteriors a la fac-
toria. El centre d’Ercros a
Tortosa, que opera dins de
la Divisió de Química
intermèdia d’Ercros, té
acreditats els seus siste-
mes de gestió de la preven-
ció, ambiental i de qualitat,
segons les normes OHSAS
18001, ISO 14001 i ISO
9001, respectivament. A
més, està inscrit al registre
de sistemes de gestió i

auditoria ambiental EMAS
(Eco-Managment and Audit
Scheme), de caràcter volun-
tari i un dels més exigents a
Europa.
Contra el malbaratament
alimentari
Entre els 150 restaurants
catalans que s’ han unit
aquest any a la Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus (del 22 al 30 de
novembre) per reduir el mal-
baratament d’aliments en el
sector de la restauració tro-
bem 3 de Móra d’Ebre.

Castell de Miravet
El Departament de Cultura i

l'Obra Social "la Caixa"
impulsen la rehabilitació i el
coneixement de sis dels
principals conjunts monu-
mentals de Catalunya amb
una inversió total d'1,9 M,
dels quals 73.115 euros
són els previstos per al
Castell de Miravet.
El conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran
Mascarell va destacar que
“són monuments icònics i
representatius dels princi-
pals indrets catalans reco-
neguts com a llocs que con-
figuren una identitat col·lec-
tiva amb gran potencial cul-
tural i turístic".

Simulacre de gestió d'una emergència química a
l'empresa Ercros de Tortosa

Dimecres, al Polígon Industrial del Baix Ebre

Aquesta aplicació per
mòbils permet obtenir infor-
mació cadastral geolocalit-
zada de tot el terme munici-
pal, reduint el temps de
reacció dels serveis d’urgèn-
cies.
La Policia Local de l’Ametlla
de Mar i el Servei
d’Urgències Municipals
(SUM) actualment estan tes-
tejant l’App IRuralNavigator
(iRN). Una aplicació, tant per
a sistemes IOS com
Android, que permet obtenir
informació cadastral geolo-
calitzada de tot el terme
municipal. A través d’aques-
ta aplicació pionera, els ser-
veis d’emergències i segure-
tat podran actuar amb més
eficiència i celeritat.

“Cal tenir en compte que el
terme municipal és de prop
de 67 Km2 i que hi ha molta
zona rústica de difícil accés
i localització. Aquesta aplica-
ció permetrà agilitzar l’ac-
cés a aquesta informació i
actuar amb més rapidesa,
només amb el número de
parcel·la i polígon de destí,
que s’adaptarà a la navega-
ció per satèl·lit, escollint el
camí més curt i ràpid”,
subratlla Andreu Martí,
Alcalde de l’Ametlla de Mar.
L’Ajuntament calero podrà
aprofitar aquesta App de
manera gratuïta, després de
demanar a una empresa pri-
vada el desenvolupament de
les seves experiències i
posar a  disposició de l’em-

presa els efectius munici-
pals en les probes realitza-
des. IRuralNavigator, a més
d’obtenir les dades amb
temps real de qualsevol punt

del municipi, permet la pos-
sibilitat de compartir la infor-
mació via correu electrònic
de manera immediata entre
els cossos d’emergències i

seguretat. Per tant, s’aug-
menta la coordinació millo-
rant la capacitat de resposta
a la ciutadania. (Foto de La
Cala RTV)

App a l’Ametlla per millorar el servei de seguretat i emergències

El passat dia 26 de novem-
bre es va presentar oficial-
ment al Saló de Plens de
l’Ajuntament d’Ulldecona,
ACCSA (l’Associació Acció
Solidària Contra l’Atur a
Ulldecona). 
Els membres de l’associa-
ció van explicar per a la
televisió local el perquè d’a-
questa iniciativa. La seva
presidenta, Ana Ventura
que es a la seva vegada
psicòloga i la tècnica d’ocu-
pació de l’ajuntament va
explicar que l’associació”
ha sortit des de la necesi-
tat,  deguda a la crisis
actual en la que portem ja 5
anys” i va afegir que el que
volen es escoltar les nece-
sitats de la gent degut a
que senten que falten més
iniciatives i més activitats
per promoure l’ocupació de
forma activa. Com a  objec-
tius principals trobem millo-
rar la situació de les perso-
nes i families que es troben
a l’atur, lluita pels drets de
les persones aturades i
conscienciar a les empre-
ses de la zona.

Nova entitat
per a ajudar als
aturats, a
Ulldecona

ACTUALITAT

L’Ajuntament calero hi col·labora amb l’aplicació del IRuralNavigator

Dimarts 25 de novembre
a Tortosa, Mercè
Miralles, directora dels
Serveis Territorials del
Departament d’Empresa i
Ocupació a les Terres de
l’Ebre, va inaugurar,
acompanyada de la
secretària general del
Consell de Relacions
Laborals, Àngels Pujols,
la jornada "Les relacions
laborals i el sistema de
negociació col·lectiva a
Catalunya" organitzada
pel Consell de Relacions
Laborals a Tortosa.
L’acte va tenir com a
objectiu difondre els
acords del Consell i en el
marc d’aquesta trobada
es va presentar la Guia
per a la negociació de
convenis col·lectius esta-
tutaris i també es va
exposar les darreres
recomanacions i acords
consensuats pels agents
socials més representa-
tius de Catalunya.

“Relacions
Laborals i el
sistema de
negociació
col·lectiva”
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Xavi Llambrich.- L’Aaron
és un noi de 9 anys de Jesús
i Maria que sofreix una parà-
lisi cerebral severa. La malal-
tia requereix que tingui una
persona pendent d’ell les 24
h del dia, ja que necessita
que li ho facin tot. A pesar de
que ell es mou, no camina, ni
parla. El seu problema con-
sisteix en el fet que la part
esquerra del seu cervell, que
és la més important i la que
dóna les ordres al cos, està
afectada, i la part dreta no
pot fer les funcions d’aques-
ta. A més pateix crisis com-
pulsives i una sèrie de pro-
blemes tant del seu desenvo-
lupament com digestius. 
Tot va començar en el
moment del part quan els
metges van veure que el nen
no tenia oxigen i estava

sofrint. Quan va néixer se’l
van endur a la incubadora, i a
la mare a l’habitació. Al pare
se’l va avisar de seguida del
que passava però la notícia
era molt duraa i justament
feia 13 dies que havien mort
els seus (els avis paterns de
l’Aaron), pel que no va saber
reaccionar i no va dir res fins
que el doctor va  donar-los la
notícia que el seu fill en
aquells moments l’estaven
traslladant en helicòpter a
l’hospital Sant Pau de
Barcelona, on allí va estar
hospitalitzat un mes.
L’Aaron va néixer a les 11.55
h però no va ser traslladat
fins a les 18 h a causa de
l’estat tan crític en que esta-
va. Havia sofert 2 parades
cardíaques i li havien hagut
de perforar el pulmó dret per

poder extraure-li tot el líquid
acumulat. 
Actualment l’Aaron va al cen-
tre d’educació especial
Verge de la Cinta-Fundació
Mercè Pla. Ell hi va content,
ja que fan moltes activitats a
pesar de les seves limita-
cions. La mare ens explica
que: “dintre de la classe l’am-
bient és molt bo i que l’equip
del centre són fantàstics,
són gent que val molt per
això”.
La gent de les Terres de
l’Ebre està col·laborant amb
la recollida de taps i tot el
que es fa relacionat amb
l’Aaron, ja que la família
necessita ajuda econòmica
per aconseguir una sèrie de
coses per facilitar-los el dia a
dia, però ara per ara el que
els corre més pressa és

poder aconseguir un vehicle
adaptat. També haurien de
fer reformes per adequar la
casa a les seves necessi-
tats. L’Aaron us proposa un
intercanvi, us regala un som-
riure “a canvi de taps, xapes
i llaunes”. Entre tots podem.
Som una terra unida, i som
capaços d’aconseguir tot el
que ens proposem! El telè-
fon de contacte per si teniu
algun dubte és: 636741615
(pare).

El campredonenc ha estat un dels guardonats en aquesta XXXII edició dels Premis 
Aquesta nit 28 de novembre
Jordi Pallarés Trio de 18 anys
és l’encarregat d’amenitçar
el Surtdejazz que tindrà lloc
al Pasarel·la Cafè de Sant
Carles de la Ràpita. I demà
dissabte la població acollirà
al pavelló firal al migdia la

12a Diada del Llagostí dins
del marc de les Jornades
Gastronòmiques que duraran
fins el pròxim 8 de desem-
bre. El preu serà de 5 euros i
incluirà degustació més
beguda.

La Ràpita: música i Llagostins

L' Associació de Dones de
l'Ampolla organitza un merca-
det solidari a favor de la lluita
contra el càncer infantil,
aquest cap de setmana, de
10 a 14 hores a la Plaça
González Isla. Com a convidat
especial i per a la inauguració
del mateix actuarà gratuïta-

ment Muniatto demà a mig-
dia. Per altra part des de
demà i fins el pròxim 21 de
desembre la població acollirà
diverses activitats programa-
des (la majoria esportives) per
contribuir amb la Marató de
TV3 d’aquest any a favor de
les malalties cardiovasculars.

L’Ampolla solidària

Els premis foren lliurats
dilluns 24 de novembre a
Barcelona per l'alcalde de la
ciutat, Xavier Trias.
Més Ebre parla amb l’ebrenc
Emigdi Subirats, guardonat.
Pregunta: Un gran reconei-
xement. Què ha significat
per vostè rebre aquest
premi?
Resposta: Ha estat una sen-
sació increïble, ja que es
tracta d'un premi cultural de
molt prestigi. Sempre he
fugit de càrrecs i de reconei-
xements, però aquest cop
m'ha colpit de debò. He fet
de la catalanitat l'essència
de la meua vida, amb la
qual cosa el guardó ha estat
justament per la defensa de
la causa que ha mogut tota
la meua vida pública. A
més, sóc el tercer ebrenc

en rebre'l en els trenta anys
dels premis, darrere de
Jesús Massip i l'estimat
Joan Beltran.

P: De què més se'n recorda
o de qui en tots aquests
anys?
R: Durant aquests anys he
agafat molta estima per
escriptors la vida dels quals
he anat indagant, com Joan
Cid i Mulet i Roc Llop i
Convalia. També recordaré
sempre les vivències amb
Gerard Vergés, el millor
poeta dels qui es fan i es
desfan. Sobretot, recordo el

Camí d'Itaka literari recorre-
gut amb les amigues Dolors
Queralt i Joana Serret, i els
amics Jesús M. Tibau i
Gerard March. Faria esment
de grans persones darrere
grans literats, Paquita
Aliern, Cinta Arasa, Coia
Valls, Xúlio Ricardo Trigo,
Octavi Serret, Tomàs
Camacho. Tot un entramat
literari que m'ha enlairat, i
ara el premi...

P: Li queda alguna cosa per
a fer? Quina?
R: Encara em queden mol-
tes coses a fer, per suposat.

Estic treballant amb biogra-
fies, amb la traducció de l'o-
bra de Gerard Vergés,
molts projectes literaris a
l'institut i molts estudis nous
sobre el patrimoni campre-
donenc. M'encanta la litera-
tura, el fet literari, la relació
amb els companys i les com-
panyes, llavors la passió per
la llengua em porta a la rea-
lització d'estudis. A més, en
els moments actuals, en vies
de la independència de part
dels Països Catalans, el tre-
ball literari també agafa vola-
da. 

Premi d’Actuació Cívica 
per a Emigdi Subirats 

Els Premis d'Actuació
Cívica van ser creats per
la Fundació Carulla l'any
1983. Són sis guardons
dotats amb 5.000 euros
cadascun, destinats a fer
conèixer i distingir la
tasca, generalment poc
coneguda però exemplar,
de persones que actuen al
servei de la identitat
nacional en els diversos
àmbits com ara l'ensenya-
ment, els mitjans de
comunicació, les ciències,
l'art, etc.

Taps per una bona causa
“Som una terra unida, i som capaços d’aconseguir tot el que ens proposem!”

ACTUALITAT

"Les dones sàvies de la muntanya"

Aquesta tarda a les 19.30
hores a la papereria La Bassa
de Móra d’Ebre es presenta el
llibre "Les dones sàvies de la
muntanya", de David Martí. És
tracta d’una novel·la ambienta-
da al segle XIX que narra el viat-
ge per tot Catalunya i el viatge
interior de dues dones, àvia i

néta, coneixedores dels remeis
naturals. A la presentació a
més a més de l’escriptor del lli-
bre Davíd Martí, autor també
dels èxits editorials "Les brui-
xes d'Arnes" i "La metgessa de
Barcelona", l’acompanyarà l'es-
criptor moranovenc Miquel
Esteve.

Dins el marc de les Jornades
d’Infermeria de les Terres de
l’Ebre celebrades al Campus
de les Terres de l’Ebre de la
URV es va lliurar el premi
Cinca Piqué d’Infermeria a un
estudi sobre la qualitat del
son en persones de més de
55 anys de Tortosa. El treball
de Sabina Artero Pons ha
estat el guanyador del premi

de recerca d’Infermeria de
l’Associació d’Antics Alumnes
i Amics de la Facultat
d’Infermeria de Tortosa.
Dijous vinent a l’aula Magna
del Campus tindrà lloc la con-
ferència: “Controvèrsies en
vacunes” a càrrec de
Fernando Moraga Llop, presi-
dent de la Societat Catalana
de Pediatria.

Demà a les 19 hores el mític grup de Deltebre de mitjans dels 90
Boira presentarà el seu primer disc que sortirà a la venda el 4 de
desembre. Al·legoria del Fang i ho farà al Cafè-Pub Clàssic de La
Cava. El treball és fruit d’un projecte de que recull tots els grans
èxits de la carismàtica banda transmetent la seva essència. 

Actualitat

Els amants del vi estan de sort
ja què demà a les 19 hores
podran catar-ne d’una gran
varietats a la Plaça General
Cabrera de Tortosa en motiu
de la IV Mostra de Vins  Novells
on es podrà degustar els pri-
mers vins de collita 2014 i
altres de 40 bodegues diver-

ses. També es farà la Festa
dels Tres Tombs amb més de
60 animals i 40 carruatges. I
per als amants de les coses
artesanes diumenge poden
anar a Ferreries on es cele-
brarà la II Fira de Tardor amb
més de 50 parades d’artesans
i brocanters.

IV Mostra de Vins Novells a Tortosa

Premis Infermeria URV

Degustació de cerveses Artesanes

Aquesta nit els amants de la
cervesa també estan de sort
ja que al Bar Roque de
Tortosa poden gaudir d’una
degustació de cerveses arte-
sanes acompanyada en un
menú especial per a la ocasió
d’un preu total de 20 euros.
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CRAC de la setmana: David King, jugador CB Cantaires
MICHEL VIÑAS

‘ESTIC FELIÇ A TORTOSA I NOTO QUE LA GENT TAMBÉ HO ÉS AMB LA MEUA ARRIBADA’
El CB Cantaires Tortosa ha
incorporat al jugador
d’Estats Units, David King,
que jugarà els 3 propers
mesos amb l’equip sènior.
David King prové de Battel
Creek (Michigan), té 27
anys, fa 2,01 m i pesa 109
kg.
Aquest jugador, que juga de
Ala-Pivot, reforçarà el joc
interior tant a nivell ofensiu
com defensiu. 
David alternarà les seves
funcions de jugador del
Sènior Also Casals
Instal·lacions Cantaires com
a entrenador adjunts dels
equips de formació de l’en-
titat, ajudant als entrena-
dors de la casa. David es va
formar com a jugador a la
High School de Battel
Creek, Lakeview Kellog.
La trajectòria esportiva d’a-
quest jugador és bastant
extensa, destacant el seu
pas per equips tals com el
Al Alhi de la Premier League

D’Arabia Saudita, el KK
Besa Kosovo i en les lligues
americanes amb el
Linderwood de la NAIA
League i el Battle Creek i
Holland Dream, tots dos de
IBA League. David ens ha
visitat a la redacció de Més
Ebre i és el crac de la set-
mana. 

Pregunta: Un fitxatge
mediàtic per al Club
Bàsquet Cantaires. Com
s’ha produït? Com arriba
David fins Tortosa? .
Resposta: El Bàsquet
Cantaires estava buscant
un jugador i, a través de la
meua Agència, van poder
veure els videos de partits
en els que jo jugava. Van
mirar-los i els vaig agradar i
així es va produir el fitxatge. 

P: Va ser complicat pendre
la decisió de venir fins aquí,
deixar familia, amics?
R: Si, va ser complicat dei-
xar la familia però ells em
recolzen en tot moment i
cal dir que ja fa tres anys
que estic fora de casa, amb
experiències esportives en
altres països, i la veritat és
que ja estic acostumat. 

P: És un fitxatge per a tres
tres mesos. Les intencions
són quedar-se o tornar en
acabar aquest termini? O el
Bàsquet Cantaires potser
un aparador per poder pro-
gressar en el bàsquet
català i espanyol?
R: Des dels Estats Units, la
lliga espayola és veu molt
competitiva, amb bons
equips. La meua intenció
seria jugar la Lliga espanyo-
la, si potser. Crec que dels
llocs que he estat d’Europa,
és la que té més nivell.
M’agradaria poder progres-
sar i evidentment el Barça
seria l’equip al que m’encan-
taria arribar. Però ara
només penso amb aportar
tot el que pugui i ajudar al
Cantaires Tortosa, i estic
totalment centrat amb el
meu equip. 
P: Què pot aportar David al
C. Bàsquet Cantaires?. 
R: Espero poder ajudar tant
dins com fora del terreny
de joc aportant la meua
experiència i aptituds per a
millorar tan individual com
col.lectivament. Els com-
panys m’ajudaran i jo a ells.
A més, intentaré transmetre
la meua experiència als
petits, de 10 a 13 anys,
perquè puguin apendre i
perfeccionar en aquest
esport. 

P: Com es definiria com a
jugador?
R: Sóc fort i, al mateix
temps, àgil. Això em per-
met ajudar dins la zona i
obtenir avantatges en el joc
interior tant a nivell rebote-
jador com a anotador. Però
també puc jugar per fora,
ajudant en el joc exterior. O
sigui, puc adaptar-me a les
dues facetes, crec que és
un dels avantatges que puc
tenir i que em podrien defi-
nir. 

P: Ja té experiència d’haver
jugat a Espanya i també
Catalunya?
R: Sí, ja havia jugat a

Gudalajara i a Girona, i per
tant coneixo lligues de
l’Estat espanyol. L'actual,
serà una nova experiència
que segurament m'ajudi a
aprofundir en aquest àmbit.

P: Quines diferències veu
amb el bàsquet del seu país
i el d’aquí?
R: A Estats Units, es fa un
joc més directe, individual,
aquí és un joc més col.lec-
tiu, amb més atacs organit-
zats. Amb més transició, és
més pausat. Penso que és
la principal diferència.

P: Porta poc temps, l’adap-
tació amb companys i amb
el club i la ciutat? Tota l’enti-
tat s’està abocant perquè
es trobi com a casa. 
R: Fa pocs dies que hi estic
(vaig arribar el cap de set-
mana passat) però ja puc
dir que tothom em tracta
molt bé. Estic molt content
i feliç i noto que la gent
també ho és per la meua
arribada. I, pel que he vist
fins ara, és acollidora i més
propera que  en altres llocs
on he estat, com per exem-
ple a Kosovo, on era més
distant. La veritat és que
estic molt feliç també d’ha-
ver vingut. En pocs dies, ja
m'han ensenyat molts
indrets de la ciutat.

P: El Bàsquet Cantaires
està treballant força bé
amb la base i, en general,
en tots els àmbits. El sènior
necessita un impuls. David
ha de ser-ho per assolir l’ob-
jectiu.
R: Ja he comentat que puc
ajudar en el joc interior i
exterior, tant defensiva com
ofensivament, i puc
reforçar en els rebots.
Intentaré ajudar en aquesta
parcel.la perquè l’equip
pugui millorar i tirar per
amunt i ja fer-ho des del
proper partit, dissabte. 

P: Tema econòmic
R: Vam arribar a una entesa
immediatament, a més a
més, aquest no és el tema
prioritari en aquest moment
per a mi, desitjo créixer pro-
fessionalment i agraeixo al
club que s'hagi fixat amb mi
i m'hagi donat aquesta
oportunitat per a poder
aportar la meva experièn-
cia.

P: El seu equip preferit?
R: Lakers.

P: Pau o Marc Gasol?
R: Marc m’agrada més, és
més agressiu i més equili-
brat.
P: Un jugador?
R: Navarro i Rudy
Fernández, m’encanten.

P: Quin missatge envia des
de Més Ebre als lectors per-
què puguin acudir al pavelló
el proper partit, a veure el
seu debut.
R: D’entrada, agrair la rebu-
da que he tingut. Espero
poder contribuir als objec-
tius del club. I als aficionats,
dir-los-hi que si volen veure
bàsquet emocionant i dife-
rent han de venir al pavelló i
en podran gaudir. Els meus
companys i jo farem tot el
possible perquè així sigui. 

Té 27 anys i és el

fitxatge mediàtic del

Club Bàsquet

Cantaires Tortosa. 

És d’Estats Units i

jugava amb el Battel

Creek (Michigan)

David King va visitar la
redacció de Més Ebre per
a poder fer l’entrevista. La
redactora del setmanari,
Belen Giné, va ser fona-
mental per a poder efec-
tuar-la amb la seua tra-
ducció a les preguntes de
Michel i a les respostes
del nou jugador del Bàs-
quet Cantaires.

David visita
Més Ebre
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La noticia en clau ebrenca
d’aquest reportatge, i de Mes-
si en concret, és que el seu
debut oficial amb el Barça va
ser el 7 d’abril de 2001, al
camp de l’Amposta. Gombau
era l’entrenador ampostí. Jo-
sep, des d’Austràlia, ahir ho re-
cordava: “l’entrenador del
Barça era Xavi Llorens. El re-
sultat fou 0-3. Aquell dia Messi
se’n va sortir. Petit com era,
sempre portava la pilota en-
ganxada al peu. Fintant i dri-
blant a qualsevol jugador que
se li posava davant. Va marcar
un dels gols”. Amb els anys,
quan Gombau va anar al
Barça, “ens vam conèixer i li
vaig fer arribar el video del
partit, versió VHS, que vam
passar a DVD per entregar-li
una còpia a Leo, i una còpia a
TV3. El video estava gravat

per la mare de Jefrey, que
sempre enregistrava els par-
tits. D'aquell equip a l'Amposta
encara juga Becerra”. Curiosa-
ment, a la setmana següent, el
Barça infantil rebia a l’Ebre Es-
cola. Un partit que va tenir una
confusió horària, amb un canvi
que el Barça no va comunicar.
“Però després de conversar
amb els pares, vam acabar de-
cidint jugar, per no deixar per-
dre una jornada com aquella,
canviant-nos en un vestidor del
Mini i jugant a les instal.lacions
del Barça”, diu Carlos Blanch,
tècnic d’aquell infantil de l’Ebre

Escola (2001). Va ser el partit
de la ‘famosa’ topada fortuïta
entre Messi i Marc Baiges que
va comportar una lesió al pe-
roné del jove argentí que el va
tenir gairebé un any sense ju-
gar. Contra l’Ebre Escola, Mes-
si només va intervenir uns mi-
nuts. Carlos Blanch explicava
que “la veritat és que ho sabí-
em que hi havia un jugador ar-
gentí petit, hàbil i molt ràpid i
vam comprovar-ho en els mi-
nuts que va estar al camp”.
Aquell dia, els jugadors de l’E-
bre Escola, entre els que esta-
va Jordi Pitarque, es van fer

una foto amb els del Barça. Es
la foto que existeix dels pri-
mers partits oficials de Messi.
I va ser la foto que dimecres
es va veure al programa de
TV3, i la que van entregar-li a
Messi els companys del Barça
infantil de fa 14 anys, com a
record. ‘Els primers com-
panys’, així es deia el progra-
ma. Aquesta foto i les imatges
de la mare de Jefrey van tenir
gran protagonisme durant el
mateix. I és que sempre po-
drem dir que Messi va debutar
oficialment amb el Barça ju-
gant contra equips ebrencs. 

‘Els primers partits de Messi’

Messi ha celebrat més
rècords. A la Lliga i a la
Champions. Dimecres,
TV3 va fer-li un reportatge
amb els seus companys de
quan va debutar al Barça,
amb l’infantil de Preferent,
la lliga 2000/01.

TV3 EFECTUA UN REPORTATGE SOBRE L’ASTRE ARGENTÍ

Van ser amb l’infantil del Barça, categoria Preferent, contra l’Amposta i l’Ebre Escola

M.V.

He tingut fins ara poques ex-
periències com a entrenador.
Però sempre he comentat que
m’agradaria ser-ho. No ja per la
vessant tècnica. Seria més per
l’emocional. Per saber traure
rendiment dels jugadors en co-
neixe’ls interiorment. Ho inten-
taria...
En qualsevol cas, la faceta

d’entrenador, amb gairebé 20
egos dins del vestidor, no és fà-
cil. Gens. Però no vull fer una
reflexió en aquest sentit. La vol-
dria fer pel que respecta a les
propostes joc. 
En els darrers anys, la tecno-

logia aplicada al futbol ha mo-
dernitzat la tàctica. I tothom
n’entèn en la matèria. 
Jo crec que totes les propos-

tes són respectables i el que
necessiten és això, respecte. 
Es molt fàcil en un partit de

regional sentir que aquell equip
o l’altre ‘no juga a res’. ‘Ni fan
tres passades seguides’. Pot-

ser el primer
que s’ha de
fer és veure
quantes en fa
el teu. Però
aquest no és el tema. A tothom
li agradaria jugar com Xavi o
Iniesta i més si tens a Messi
apagant tots els focs. Està bé
intentar-ho. I la proposta és
molt bona. I més si surt bé.
Però la clau de qualsevol

proposta només és una: el re-
sultat, la victòria.
Aquesta és la clau. Si guan-

yes jugant un futbol d’escola,
ets un fenomen. Però compte
el dia que no ho facis. T’agafa-
ran tots els bous. I quan la pro-
posta és més conservadora,
tot anirà bé si guanyes el partit.
Sino, la que et cau a
sobre...Per tant, conclusió d’a-
vui. La millor proposta és aque-
lla que et permet fer un gol
més que el contrari. I cada set-
mana. 

Propostes 

Josep Gombau i Carlos Blanch eren els tècnics de

l’Amposta i de l’Ebre Escola, la temporada 2000/01. 

Els dos recorden els partits quan 

va debutar Messi amb el Barça.

Fa 14 anys

L’Amposta jugarà el 13 de
desembre a l’Aldea, contra
el J. 25 Setiembre (19.30h)

Per obres al camp

Els de Teixidó visiten demà
el camp del líder Morell

Líder

Ahir a l’Auditori

Reunió informativa
SEGURETAT SOCIAL

Ajuntaments i clubs espor-
tius tenien ahir una cita a l’Au-
ditori de Tortosa per a rebre
informació de la Secretaria
General de l’Esport. El tema,
després de la darrera moratò-
ria: la cotització a la Seguretat
Social. Ja es va dir que a finals
d’any hi hauria una nova con-
vocatòria per parlar-ne ja de
forma més seriosa. I ahir va
ser el dia.
Hi havia expectació per po-

der tenir respostes a una nor-
mativa que aviat entrarà en vi-
gor i que comportarà una
regulació dels ingressos que
fins ara, en l’esport modest,
mai havia existit. Una de les
grans preguntes és quina serà
la xifra que s’establirà com a
mínima per cotitzar perquè,
segons aquesta, bona part de
les retribucions es poden justi-
ficar amb dietes i desplaça-
ments. Una altra és quin règim
ho regularà tot plegat. Són al-

gunes de les qüestions a re-
soldre. També ho és, com un
president comentava aquesta
setmana, de si a partir d’ara,
qui cotitzi a la Seguretat So-
cial, té l’obligació de pagar la
mutualitat que exigeix la Fede-
ració per poder jugar. O si
aquesta serà optativa. 
Però el que està clar és que

ara els clubs hauran de pensar
en assessorar-se per gestio-
nar tot l’entramat d’entrades i
sortides que tenen a la seua
entitat.

L’Ascó va guanyar al camp de l’Europa (1-3)

Una altre cop d’autoritat
TERCERA DIVISIÓ

La Tercera divisió està embo-
gida. L’Ascó va perdre a casa
amb el líder Rubí (2-3) i diumen-
ge, en un altre duel entre dos
equips capdavanters, els de la
Ribera van imposar-se al camp
de l’Europa per un contundent
1-3. Tot i el gol local, molt ma-
tiner, l’Ascó va anar de menys
a més i no es va descomposar.
A la represa, de penal, Virgili
empatava i, davant el descon-
cert dels locals a l’inici de la re-
presa, Eizaguirre va inventar
una canonada que va ser l’1-2.

El partit estava trencat. L’Euro-
pa va gaudir de diverses oca-
sions però Chiné va evitar-les, i
ja a darrera hora, amb un gol
afortunat, Cristino sentenciava
amb l’1-3. L’Ascó s’ha refet, i de
quina manera, i segueix quart. 

L’Ascó rebrà diumenge a
les 12 h. el Perelada, actual

cinquè classificat

Diumenge

Victòries de la Rapitenca i de l’Amposta

Jornada per emmarcar
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca, després de per-
dre al camp del cuer, l’Igualada,
rebia diumenge el Balaguer, únic
equip invicte fins al moment. I va
aconseguir trencar la ratxa dels
lleidatans, amb un gol de Gaspa-
rin (64’), incorporat a l’atac, amb
una rematada amb el cap, en ac-
ció a pilota aturada, com altres
que ha fet fins ara. 
La Rapitenca, molt ordenada

en l’aspecte defensiu, va saber
mantenir l’avantatge i va sumar
un triomf important per seguir en
la zona còmoda de la taula, a po-
ca distància, però, de la que no
ho és tant. Són 12 punts de 18.
D’altra banda, l’Amposta tam-

bé va assolir una victòria convin-
cent i important fent un pas enda-
vant en la seua progressió de les
darreres jornades. En són quatre
sense perdre (8 punts de 12). El
partit fou Made in Teixidó. Gol ma-
tiner amb una falta que, treta per
Gustavo, fou enverinada. Víctor
va posar el cap (7’). Amb l’1-0, el
Reddis va tenir la pilota però l’Am-

posta, a diferència d’altres partits
a casa, va estar ferm en defensa.
I Iniesta va acompanyar, pletòric.
A la represa, el partit es va tren-
car i, amb espais, l’Amposta va
tenir les opcions més clares. El
Reddis no defenia les darreres
passades i no podia arribar amb
claredat. L’Amposta no va tenir fi-
sures. I en una contra, Callarisa
va estar llest i va provocar un pe-
nal que va transformar Gustavo
en el 2-0. Gran victòria i moral per
visitar demà el líder. Teixidó, en
acabar el partit, recordava que
“en 45 anys de futbol, quan no he
rebut cap gol, no he perdut...”.

La que es va establir ja
s’acaba. En pot haver-hi
una altra però la realitat
és que la llei s’aplicarà

aviat

Moratòria

Aquesta foto la té Messi a casa. És del seu segon partit amb el Barça i la que van regalar-li de record els seus companys de l’in-
fantil, 14 anys després, i va sortir dimecres al programa de TV3 



12 especial actes solidaris marató tv3 amb l’onada
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El Catalònia va perdre al camp
del líder Vilaseca (3-1). Un partit
que a manca de 7 minuts esta-
va incert amb l’1-1. Però, a da-
rrera hora, amb cop de fortuna,
el líder va decantar-lo. Segons
Enric Aleixendri, “el Vilaseca és
un equip que ja sabíem que ju-
ga de forma directa buscant a
Valerio i les entrades de segona
línia de Chillón. Tot i el seu pri-
mer gol, que ja va ser afortunat
amb una centrada-xut, vam se-
guir ben posats i teníem el par-

tit ben controlat”. A la represa,
Eugeni va empatar “i vam  i
semblava que podíem marcar,
fins que ja al final un xut des de
fora fou desviat i va ser el 2-1.
Llavors si que el Vilaseca va te-
nir altres ocasions”. Ivan Corne-
jo ha causat baixa al Catalònia.  

El Cata fa trontollar el líder
DEMÀ DERBI A LA S. CREU, AMB LA CAVA (16.30 H)

El CD la Cava va guanyar el
Tancat en un partit que no va ser
tan assequible com es podia es-
perar (2-0). Els vendrellencs van
oposar resistència fins la segona
meitat. Guillermo Camarero co-
mentava que “vam fer un mal
partit en general, tot i que vam
millorar la segona part. No vam
saber finalitzar les múltiples juga-
des d’atac i les ocasions crea-
des per la precipitació i els ner-
vis. La segona part vam superar
el rival i entrant per bandes vam

millorar el joc, però sense aca-
bar d’estar bé”. Ferran va deci-
dir, amb un gol a la sortida d’un
córner i un altre de falta directa.
Gran temporada la del jugador
cavero.  La Cava visita demàel
Catalònia (16.30 h). Baixes: Gas-
par, Carles i Pardo mentre que
torna Abraham. Mario serà baixa

per sanció. 

Súper Ferran
LIDERA EL TRIOMF DE LA CAVA, AMB EL TANCAT

Ja vam informar la setmana
passada que les eleccions al
CD la Cava quedaven aturades
per més endavant. Divendres
es va fer una assemblea infor-
mativa al soci per explicar que
la junta havia decidit regular
tot el procés a través de la Fe-
deració i de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport per fixar les
normatives oficials establer-
tes en comicis electorals en

clubs esportius, amb l’actualit-
zació dels estatuts i els requi-
sits que facin falta. Per tant, a
l’espera de que aquesta actua-
lització, es produirà una nova
assemblea i amb la situació
que se’n derive, el soci deci-
dirà. Caldrà esperar fins lla-
vors per veure si queden els
dos candidats, si només n’hi
ha un o si hi ha unió d’es-
forços.

Les eleccions, en punt mort
ASSEMBLEA INFORMATIVA DEL CD LA CAVA

El Gandesa va vèncer l’Ampolla (1-0). Rafel Navarro, tècnic local, ma-
nifestava que “vam jugar un bon partit, amb una primera part molt bo-
na, fent Dilla el gol a la sortida d’un córner, aprofitant un rebuig. A la
segona, els primers 15' també van ser intensos per part nostra. Però
després vam cedir més la pilota a l'Ampolla i vam endarrerir línies.
Vam aguantar bé, tot i que ells van tenir la seua opció en temps afe-
git”. Miquel Cotaina, de l’Ampolla, deia que “a la primera meitat ells
van sortir molt forts i van apretar. La segona es va igualar i vam do-
minar més, tot i que sense ocasions excepte una al final”. L’Ampolla
no acaba d’arrancar. Diumenge no pot fallar contra el Camp Clar. 

Un gol de Dilla decideix un partit en els
que els tres punts eren importants

VICTÒRIA DEL GANDESA CONTRA L’AMPOLLA

L’Alcanar va guanyar el Deltebre en un partit que se li va complicar
quan Manu va aprofitar una indecisió defensiva local i va fer el 0-1.
El Deltebre, al primer temps, va estar ben posat. L’Alcanar, tot i es-
tar espès, també. Enric, porter visitant, fou el protagonista. A la re-
presa, els canareus, amb els minuts, van tenir dificultats en anar con-
trarrelotge. I això que Adrià va revolucionar el partit amb les seues
incursions. Però faltava calma en els darrers metres. Tot això fins
que Romero feia l’empat (66’). Acte seguit, Ion, amb una rematada
al segon pal, aconseguia el 2-1. I cinc minuts més tard, Romero, sen-
tenciava. L’Alcanar rebrà diumenge el líder Vilaseca. Gran partit.

Adrià va revolucionar l’Alcanar, en la
remuntada contra el Deltebre (3-1)

L’ALCANAR, ENCORATJAT, REBRÀ DIUMENGE EL LÍDER

El Camarles va perdre a Roda de Berà (3-0). Un partit de la seua lliga
i en el que no va estar a l’alçada, en moment puntuals, a més de pre-
sentar-se amb un gran nombre de baixes). Bartolo Meca deia que “vam
començar molt bé però als deu minuts, una errada greu nostra va su-
posar l’1-0. Vam reaccionar i vam intentar-ho, estant dins del partit.
Però a l’inici de la represa, una altra indecisió, va comportar el 2-0, que
ja va decidir”. El tècnic aldeà del Camarles afegia que “les errades ens
condemnem. Desgasten molt, a més de totes la baixes que portem. I
no recuperem a ningú per diumenge”. Juanjo, expulsat en l’acció del
penal que fou el 3-0, també serà baixa contra el Gandesa. 

El Camarles, novament minvat i fràgil
en defensa, cau a Roda de Berà (3-0)

COTO ES BAIXA. DEIXA EL CLUB

El J i Maria rebrà el Tortosa. 

LEO

A la Segona catalana, la prope-
ra, és una jornada amb partits
força atractius. I que sense ser
decisius, poden marcar i impul-
sar als equips que puguin su-
mar els tres punts. Són, per
tant, partits amb doble valor. 
Un d’ells és el derbi que dis-

puten a l’Aube, el Jesús i Maria
o el Tortosa. Els local acumu-
len quatre victòries seguides i
estan reforçats animicament.
El Tortosa, amb baixes, arriba
després d’empatar amb el R.-
Bítem, i amb només una derro-
ta, ja fa 10 jornades. Un gran
partit, amb molts al.licients.

Una nova festa a la categoria,
com cada diumenge.
David Torres, un dels tècnics

del Jesús i Maria, comentava
que “nosaltres hem de conti-
nuar fent-nos forts a l'Aube i se-
guir amb la mateixa dinàmica
de treball, compromís i serietat
d'aquests darrers 4 partits que
ens han fet sumar 12 punts, si
volem que els 3 punts es que-
din a casa. Tenim tot l'equip a
disposició i s'està entrenant i
treballant molt bé per a què
tots els jugadors tinguin minuts
i se sentin importants”. Mauri,
Julio i Ferreres no foren titulars

a SP i SP per prevenció però
estaran llestos per diumenge.
Torres afegia que “davant ens
trobarem un rival que ve de
perdre dos punts davant de la
UE Remolins Bitem i que, per
tant, voldrà recuperar la distàn-
cia de dos punts que els sepa-
ra de nosaltres i la segona po-
sició. A més, disposa d'una
gran plantilla i ens ho posarà
molt dificil. És, en definitiva, un
dels millors partits que és
podrà veure d'aquesta catego-
ria, tenint en compte que a l'Au-
be en qualsevol moment pot
passar de tot, per això és un

camp diferent i únic”. 
El Jesús i Maria va golejar el

SP i SP, diumenge passat (1-5).
No va donar opció, demostrant
el seu moment actual. Ivan (2),
Nico, Teixidó (destacat) i Carlos
Herrero van marcar. 
Per la seua part, Nando

Crespo, tècnic del Tortosa, ad-
metia que “serà un partit molt
complicat, penso dels que més
pel potencial del rival i més al
seu camp, tot i que fins ara ha
tingut dificultats per a guanyar.
Es un equip molt fort en totes
les facetes i haurem de treba-
llar molt per contrarrestar-lo.

Sabem que és un partit impor-
tant, però en cap cas decisiu.
Per tant, l’afrontem amb molt
de respecte però també amb
il.lusió de poder traure un bon
resultat”. El problema del CD
Tortosa són les baixes. Marc,
Gerard i Albert Arnau ho han
estat en les darreres jornades,
i s’han d’afegir Cristian i David
Vilanova: “són jugadors impor-
tants però tenim confiança
amb tota la plantilla; s’està tre-
ballant bé, amb bona actitud, i
tots són competitius. Estem
tranquils en aquest sentit”, deia
Crespo.

Jesús i Maria-Tortosa, el derbi de la jornada
S’enfronten el segon classificat contra el tercer

DIUMENGE 16.30 H. A L’AUBE. EL TORTOSA INCORPORA A PERE BOSQUET (ASCÓ). JA VA DEBUTAR

El Remolins-Bítem visita diu-
menge el camp del Deltebre
(16.15 h). Un partit entre dos
equips en situacions divergents.
Els deltebrencs lluitant per sortir
de la zona de descens i afron-
tant el tram més complicat del
seu calendari. El R-Bítem, en fa-
se ascendent, havent sumat 10
punts de 12 i estant a les prime-
res places.
Els de Bítem va empatar diu-

menge a Tortosa, en el derbi (1-
1). Un partit que van saber plan-
tejar i que van afrontar amb la

convicció suficient per superar
l’emoció de la jornada. El Torto-
sa, per la seua part, va estar
més irregular, intermitent, i no
va poder imposar-se davant
d’un equip que va jugar amb
molta intensitat. Nando Crespo
deia que “no vam acabar d’estar
fluids en el joc, vam ser irregu-
lars. Penso que va ser demèrit
nostre perquè per moments
vam estar imprecisos i això ens
va comportar dificultats en di-
verses situacions del joc. Però
l’actitud va ser bona i, excepte

alguna fase puntual, penso que
no vam perdre el control”. Sergi
Navarro, tècnic del R. Bítem, es-
tava satisfet “pel partit que va
fer l’equip, ben posat i jugant
amb molta intensitat, conscient
del que havia de fer per poder
respondre a la proposta del Tor-
tosa. Vam buscar la victòria fins
el final, tot i que penso que l’em-
pat es pot considerar just”.
Gran ambient a l’estadi, amb

600 persones. Una festa espor-
tiva. I també amb jugades polè-
miques, que van reclamar els vi-

sitants com un fora de joc, que
tallava una bona ocasió i una fal-
ta fora de l’àrea de Monge que
també interceptava una oportu-
nitat manifesta dels visitants.
L’àrbitre va mostrar la groga,
quan els de Bítem reclamaven la
vermella. 
Des del comitè tècnic d’àrbitres
s’ha aclarit que hi ha una nova
normativa que indica que si l’o-
casió no és ‘imminent’ de gol no
és vermella. Per tant, “las faltes
fora de l’àrea no es poden con-
siderar com a tals”. 

El R.-Bítem visita el Deltebre
EL DERBI A TORTOSA VA ACABAR AMB EMPAT (1-1)

Ivan Cornejo no segueix al
Catalònia

Baixa

Ferran va fer els dos gols
de Cava, diumenge

Dos gols

Asín i Jota. Amistat i rivalitat dins del camp. Què gran és el futbol!

LEO
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Potser aquesta temporada fallaré. O no. Però si que puc dir que porto sis anys en-
certant el campió. I el mèrit no és dir-ho a manca de tres mesos per al final. El té en-
certar-ho al mes de novembre, que és la data en què les darreres temporades efec-
tuo el meu pronòstic els darrers anys. Vaig encertar en les últimes sis temporades:
Reddis, Jesús i Maria, Morell, Valls, Reddis i Camp Clar. Quatre van ser des d'aques-
tes pàgines. Sinó s'ho creuen mirin l’hemoroteca. Dues van ser des d'aquell ja desa-
paregut Foro de futbol Ebrenc on jo participava i em vaig iniciar en aquesta catego-
ria. Un any mes ens podem quedar sense ascens d’un equip ebrenc. Restarà la promoció però això és
una loteria. Jesús i Maria opta per al seu segon ascens en tres anys. Tortosa podria ser el seu tercer any
sense ascens. Hem de veure que quan un equip a la jornada 12 és líder, imbatut, segon màxim goleja-
dor i només ha rebut quatre gols alguna cosa té. Dels últims sis campions, supera en gols encaixats a la
jornada 12, el Reddis la passada lliga n’havia rebut set. A les properes sis jornades té quatre partits a ca-
sa i dos d’ells, a priori, assequibles, Deltebre i Camp Clar. Suma 32 punts, bestial, guanyant només els
de casa faria 65 punts que serien gairebé suficients per a la promoció. Cedirà potser uns quants com a
local i fora també s’ha de comprovar com reaccionarà perquè té desplaçaments forts: Alcanar, Roda,
Valls, Tortosa, Vila-seca, Jesús i Maria, Canonja, Jesús Catalònia i La Cava. Serà una segona volta per
aquest equip mortal i a més va donar senyals debilitat al camp del Tancat on només va guanyar 0-2 i diu-
menge contra el Jesús Catalònia no va fer el seu segon gol fins al minut 81. Compte amb la dada: el mà-
xim artiller de la categoria José Ramon amb 14 gols fa quatre jornades que no marca però no passa res
perque hi ha altres onze jugadors de l’equip que ja han mullat i cinc d'aquests jugadors han marcat per
primera vegada en els últimes quatre jornades. Vegin quin equip més equilibrat. No hi ha res garantit per
ser primer. De totes formes, si ens basem en les darreres cinc temporades, la segona plaça ha estat
fructífera per als que l’han ocupada al grup 6 de la Segona catalana. A la jornada 12, només el Reddis i
el Morell eren líders i després van quedar campions, mentre a la 12/13 era líder La Cava i va acabar que-
dant campió el  Jesús i Maria que era segon a la dotzena jornada (10/11). Camp Clar va quedar campió,
sent líder a la jornada 12, el Valls va ser-ho estant en el segon lloc a la 12 jornada. A la temporada 09/10,
la Cava era líder al 12è partit i va quedar campió el Reddis que era tercer, amb la qual cosa, aquesta es-
tadística afavoreix el Jesús i Maria. En qualsevol cas, en aquesta campanya, el meu pronòstic és per al
Vilaseca, per tot el que ja he comentat. 
Quant als descensos, en les tres últimes campanyes, dels descendits al final, ja ocupaven les últimes pla-
ces a la jornada 12, i només Perelló i Camp Clar, cadascún en una temporada diferent, estava fora dels
descensos, amb la qual cosa, a la jornada 12, ja estan classificats en zona de descens gairebé el 80%
de descensos. 
Espero equivocar-me. Ja són sis campanyes encertant, aquest any potser em tocarà fallar perque sóc
humà, però enrere queden sis temporades d'encert, amb la pecularietat que ja arrisco al novembre. Cap
periodista de les Terres de l’Ebre té aquest encert i cap d'Espanya que amb una lliga que encerti el cam-
pió sis temporades al novembre. Vostè és diran que tinc molt d’ego. No senyors, és feina de sis tempo-
rades setmana a setmana.
SETMANA GRAN DE LA RAPITENCA I AMPOSTA. Important setmana dels dos equips que van con-
firmant cada setmana la seua recuperació; entre els dos en lés últimes sis jornades, només tres partits
perduts. Només quedava un equip invicte, el Balaguer, i va ser no noquejat per la Rapitenca amb gol d'I-
van Gasparin que sent defensa és el màxim golejador juntament amb el juvenil de primer any, Gerard Ver-
ge. Bona Segona part de l'equip de Delfin; els jugadors no corrien, volaven. Amposta no només ha sor-
tit del descens sinó que porta només una derrota en les últimes set jornades. Com ja és habitual en els
últims cinc partits, aquest equip es posa les piles a la segona part i és llavors quan decideix els partits.
Rapitenca visita diumenge el camp del Tàrrega que porta cinc jornades sense guanyar i dues ensopega-
des consecutives al seu camp. Amposta, molt a guanyar i poc a perdre, visita el líder Morell que porta
11 jornades invicte. La classificació està més atapeïda que mai. Del lloc 04 al 14, onze equips només
separats per cinc punts.
SEGONA CATALANA. LA PROPERA JORNADA ES JUGARÀ GAIREBÉ MITJA LLIGA. Setmana clau.
Si el Vilaseca guanya a Alcanar i el Jesús i Maria al Tortosa, deixarien un xic KO al Tortosa que, tot i que
queda molt, es distanciaria de les primeres places i es podria quedar sense ascens. Pot passar de tot en
aquests dos partits. Fa dues temporades ja hi va haver lio al final de la confrontació entre el Jesús i Maria
i el Tortosa. El Vila-seca haurà de visitar el fortí de la Fanecada. Partit també de gran calibre. Quatre equips
cada vegada més a prop del descens: Camarles, Tancat, Sant Pere i Camp Clar entre a els quatre han
guanyat 9 partits en 12 jornades. Estadística que confirma que ho tenen molt difícil per a mantenir-se.
Quarta victòria consecutiva del Jesús i Maria, des del cessament de Jordi Rojas. I va reservar a tres juga-
dors titulars per al partit contra el Tortosa. Resultat enganyós del Catalònia a Vila-seca, fins al minut 81 era
un empat. Els 3 gols del Vila-seca a pilota parada i un des de 60 metres, el millor partit del Cata a camp
contrari i amb una banqueta de luxe amb jugadors que poden ser tots titulars. Ja és nota el treball de Xi-
mo Talarn, de quatre partits 3 victories, guanyava el Deltebre i Romerito va traure el seu fusell i va guan-
yar el local. ¿Per què vol estar l'Tortosa en tercera divisió? Ple de gom a gom contra La Cava, Alcanar i
diumenge davant del Remolins-Bítem. Això a Tercera divisió és impossible. Just repartiment de punts en el
derbi on els de Bítem van posar moltes dificultats sobre tot als últims minuts. Aquest Remolins-Bítem està
crescut. Cinc jornades invictes. I el Tortosa, que té baixes, deu. Cal valorar-ho. Gandesa, com sempre fal-
ta de gol però però va vèncer, mentre que l’Ampolla no va jugar bé. Per cert, què li passa aquesta tem-
porada a Cristian Regolf? Va ser un referent la lliga passada però en aquesta no és el mateix. S’ha de po-
sar les piles per recuperar-se. La Cava no va poder amb el Tancat a la primera part però Ferran, brillant,
va sentenciar amb dos gols. Aquest jugador està pletòric i és el sisè golejador de la lliga.
TERCERA CATALANA. TORNARAN ULLDECONA, LA SÉNIA I ALDEANA A 2A CATALANA? En la
temporada 2010/2011 aquests tres equips van baixar de categoria per la reestructuració del futbol ca-
talà. Els tres, cadascú a la seua manera, han fet la seua catarsi en aquesta categoria i ara somien amb
l'ascens. Els vaig avançar la setmana passada que aquesta lliga seria la guerra i estaria més emocionant
que mai i es confirma en aquesta, el set primers classificats només separats per sis punts. Solament van

Vilaseca serà nou equip de Primera catalana

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

punxar Batea i S. Bàrbara, la resta van guanyar. Ulldecona en un partit de tu a tu davant d'un Godall que li
faltava Marius i un Joan Zaragoza que no està fi. La Sénia, imparable. Cinc victòries consecutives. Móra la
Nova, la millor defensa: només vuit gols encaixats i només tres al seu camp, dels 9 Partits jugats. Aldeana
cada jornada juga millor i ho demostra que en les últimes vuit, set victories. I en els partits guanyats, ha mar-
cat un mínim de 2 gols i onze jugadors han marcat gol. Roquetenc, ha reaccionat i ara porta 3 jornades
amb 3 victories. ha recuperat gent i està més equilibrat. Va guanyar a un Perelló que està en crisi, també
afectat per les baixes, i que en les últimes cinc jornades, només 3 punts. I, a més, lesió de Mohe per dos
mesos. ja ho venia avisant que aquest Perelló caminava malament i ara manifesto que no promocionarà.
Gran sorpresa del Ginestar a Santa Bàrbara "és pot perdre o guanyar, però l’important és l'actitud dels meus
jugadors i aquesta setmana han demostrat un gran canvi", diu el mister Àngel Guiu. Això de l’Horta no té ex-
plicació. Últims sis partits, només un punt i tres derrotes per tres gols i dissabte per quatre. Aquest equip
té bona davantera, bon mig camp però en defensa són massa jovens i estan tenint dificultats en aquest as-
pecte. Va treure petroli el Sant Jaume a Pinell i és va notar l'arribada dels 3 fitxatges. Flix va vèncer el líder
i demostra el seu poder a casa, amb només una derrota, contra l’Ulldecona.
QUARTA CATALANA. Aquesta lliga ja està gairebé decidida. Olímpic ja és líder per primera vegada
però el Vilalba, que va perdre el primer partit, li queda 1 partit per jugar. És segon. I darrera, cinc filials: Ca-
talònia, Ascó, Jesús i Maria, Remolins-Bítem i Aldeana amb la qual cosa queda confirmat que Olímpic i Vilal-
ba ascendiran i la tercera plaça serà per a un filial. El Catalònia, sent líder, va ser noquejat per un conjunt re-
centment creat, el filial del Camarles. Un altre, també recentmet creat, el de l’Aldeana, va vèncer el líder
Vilalba, remuntant al final. Aquesta categoria està més igualada que mai.
ALCANAR, EL CLUB DELS EMBOLICS. Aquesta temporada no tenen ni juvenil ni infantil, han batut el

rècord Guiness en què dos entrenadors no han seguit en poques setmanes, primer Bartolí al filial i Carlos
del primer equip (cessat per whatsapp) i aquesta setmana jugava el filial a l’Ametlla i els comuniquen que no
es presentin doncs tenen el partit perdut per falta de pagament dels arbitratges. Em consta que el presi-
dent no li agrada res del que escric, penso que enlloc de preocupar-se de mi seria millor fer-ho de la seva
entitat quan cada setmana passa alguna cosa.

TERCERA CATALANA

La Sénia va sumar la cinquena
victòria seguida. Li ha costat però
ha trobat l’impuls. Edu, destacat al
Campredó en l’inici de lliga, va fer
l’1-0. La Sénia està en confiança i
va remuntar amb gols d’Amado i
d’un gran Ramon (73’). Johan va
empatar quan el partit estava
obert. Del possible 3-2, es va pas-
sar al 2-3, arran d’una falta magis-
tralment treta per Ramon.  

Un Ginestar ben posat i efectiu va
sorpendre un S. Bàrbara que va
estar espès. Així els visitants van
posar-se amb el 0-2 a l’inici de la
represa. De la Torre, de penal, i
Gilabert van empatar, i el partit esta-
va trencat. La fragilitat dels locals
del diumenge va aprofitar-la un gran
Ginestar per marcar el 2-3, Àlex
Blade. Un triomf que demostra l’o-
berta que està la lliga, apassionant.

S. BÀRBARA-GINESTAR 2-3

21 punts de 24 ha sumat l’Aldeana,
equip que està fent bé les coses,
amb un treball que ja va començar
l’any passat. Bon ambient i confiança
en uns jugadors que s’han col.locat
en tercera plaça. Moya, destacat, va
avançar amb el 0-2 als aldeans que
van aguantar fins el final. Quan el
Corbera va fer l’1-2, no va tenir
temps. Moya (hat-trick) va sentenciar.
La lesió de Moya, nota negativa. 

Partit igualat i en el que els locals
van estar espessos, en l’aspecte
ofensiu. El referent, Màrius, sancio-
nat, fou baixa. I es va acusar.
L’Ulldecona, amb Dani aplicat al
darrera, va anar per feina i va
demostrar el seu moment (13 punts
de 15).  Ja va tenir opcions al pri-
mer temps però va decidir amb gol
de Saúl, en acció d’estratègia. 

El Flix va vèncer el líder Batea (2-
1). ‘Un partit molt complet i que
vam tenir controlat en gairebé
totes les seues fases’, deia Rius,
tècnic local. Una victòria impor-
tant per al Flix, després dels
darrers resultats. El mal estat del
camp no va ajudar el joc dels
equips. Al Batea li va costar i Joan
Vallès, el seu tècnic, deia que el
triomf del Flix va ser just. 

FLIX-BATEA 2-1

El Móra la Nova s’ha convertit en
la revelació, quan més complicat
semblava que ho tenia per les
dificultats econòmiques i per les
baixes que van haver i el tard
que es va completar la plantilla.
Però el Móra és segon després
de golejar dissabte un Horta que
segueix pagant molt cara la
feblesa defensiva (1 punt de 18).

MORA LA NOVA-HORTA 4-1

El Roquetenc s’ha refet. Tercera
victòria seguida en jornades en què
no ha rebut cap gol. Ha recuperat
gent i es nota. El Perelló, minvat per
les baixes (Mohe tres mesos de recu-
peració), està de pega i tampoc té
encert en les ocasions. Llorenç al pri-
mer temps i Cristian, emergent i
decisiu, al segon van marcar. El
Perelló, 3 punts de 15.

El Sant Jaume va notar els fitxatge
anunciats la setmana passada. Va
oferir una altra imatge, tot i que
també cal dir que el Pinell va fallar
molt i no va quedar d’acord amb
l’arbitratge, amb determinades
decisions. Saul va fer el 0-1 però
Yelti va empatar abans del des-
cans. Els intents locals van ser
infructuosos al segon temps. 

L’incompliment amb el paga-
ment de les taxes federatives,
dels arbitratges, van comportar
l’ajornament del partit el mateix
divendres. L’Ametlla, d’aqueta
forma, suma tres punts, units
als de la jornada anterior contra
el Perelló, alliberen a l’equip de
Capera, que agafa aire. 

Frenen al líder Revelació! Gran Ginestar

CORBERA-ALDEANA 1-3

L’Aldeana, disparada

GODALL-ULLDECONA 0-1

Ara sí, Ulldecona

CAMPREDÓ-LA SÉNIA 2-3

La Sénia, en ratxa

ROQUETENC-PERELLÓ 2-0

Recuperació

PINELL-S. JAUME 1-1

Es noten els fitxatges AMETLLA-ALCANAR 3-0

Suspensió

DES DEL FILIAL S’ACUSA AL CLUB

Polèmica al CD Alcanar

El filial de l’Alcanar no va poder jugar per impagament de les taxes arbitrals. Des del filial deien que “l’a-
cord de l’any passat i el que ja n’havíem parlat per aquest, és que el club paga els arbitratges. Nosaltres
renunciem a la subvenció i als ingressos dels socis quan una part del carnet és per poder veure el filial. I
ens trobem divendres passat en què ningú ens comunica res de que no s’havien pagat arbitratges”. 
Des del club s’aclaria que “des del filial, ja l’any passat, no es van complir amb els acords que hi havien.
El club, no obstant, enguany, va pagar endarreriments federatius seus i el primer arbitratge de l’actual lli-
ga. Però ja els vam dir que no se’n pagarien més, que ho havien de fer ells com altres temporades. Pot-
ser no van voler assabentar-se però ho sabien. I de la subvenció, aclarir que no s’ha aprofitat ni un euro i
que el plus del carnet de soci es per veure partits d’equips del club, entre ells, el filial”. 
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Alex Iniesta (Amposta)

José Ramon (R. Bítem)
D. Vilanova (Tortosa)      Ivan Gasparin (Rapitenca)       

Manel Sol (Ampolla)            

Pedra (Deltebre)         Ferran Roig (La Cava) 

Eugeni (Catalònia)              Gumiel (Gandesa) 

Ivan (J. i Maria)         Adrià (Alcanar)

Cristian Diaz (Roquetenc)  Enric (Ginestar) 
C. Gilabert (S. Bàrbara)

Saul (St Jaume)
Joan Mani (Flix)         Moya (Aldeana)

Narcís (Móra Nova)
Dani (Ulldecona) 

Kiko (Batea)        Fèlix (la Sénia)

Kevin (Godall)

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

EQUIP %
D.

Nº

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

15
15
15
14
14
13
13
13
13
12
12
12
10
10
9
9
9
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
1
1

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: UD Jesús i Maria

És el millor equip ebrenc en les últimes sis jornades, a la Segona catalana. El canvi de mister
s'ha notat i el Jesús i Maria encara està en fase de creixement. La segona volta serà espec-
tacular. El millor: té una banqueta d'or, tots poden ser titulars. Al gener arribarà un nou míster.

Top secret
VISCA EL RAYO VALLECANO. Aquesta entitat
modesta ha demostrat solidaritat i classe per aju-
dar a una senyora de 85 anys que li van embargar
la casa. Li pagaran el lloguer de la nova vivenda:
“com poden haver-hi persones amb tan poca sen-
sibilitat per deixar-ne una de 85 anys sense casa”.
I  per què els futbolistes del Barça o Madrid no aju-
den amb l’1% del seu sou a persones que estan
passant un mal moment?.
QUIN SERÀ EL SEGÜENT ENTRENADOR CES-
SAT?. Quatre entrenadors cessats a 2a. Catalana:
Carlos a Alcanar, Mercadé a Valls, Rojas a Jesús i
Maria van ser cessats i cal sumar la marxa de
Català a Sant Pere Sant Pau. I quan només portem
12 jornades pràcticament es bat un rècord de des-
titucions en tant poc temps. Els puc dir que màxim
hi haurà un altre cessament. A Tercera catalana
només Sant Jaume i Alcanar B han canviat però no
s'estranyin que aquest Nadal algú no es mengi els
torrons a l'equip corresponent.
CD LA CAVA. Es presenten dos candidats i s'a-
nul·la el procés de les eleccions perquè s’ha volgut
que la Federació i la Generalitat marqui la pauta a
seguir. Penso que s’ha de valorar l’interès, i més
avui en dia, i també si hi ha gent nova per implicar-
se.

ÀLEX INIESTA (AMPOSTA)

Amb la lesió de Diego, el jove porter té la
responsabilitat de jugar de titular. I està
assumint aquesta responsabilitat amb bri-

llantor. Diumenge va ser un dels 
destacats, contra el Reddis. Gran actuació.

Darreres sis jornades

El protagonista

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

15
13
12
11
9
8
8

1
2
3
4
5
6
7

J I MARIA B
Nº P. JUGADORNº

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

17
17
16
12
11
9
8

1
2
3
4
5
6
7

LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

Dany Calvo
David Ferré
Johan Pérez
Sergi Vila
Jose Luis Nicolàs
Joaquin Vila
Arnau Prada

18
18
17
14
12
9
8

1
2
3
4
5
6
7

OLIMPIC
Nº P. JUGADORNº

Alex Pallarés
Cristan  Melero
Miguel Piñol
David Martínez
Lluís Zaragoza
Jonatan Ruiz
Lander

15
13
13
12
11
8
6

1
2
3
4
5
6
7

R BITEM B
Nº P.

JUGADORNº
Jordi Segura
Wili
David Domèech
Robert Martorell
Àlvar Ramos
David Fontanet
Genís Aubanell

19
15
13
12
10
7
7

1
2
3
4
5
6
7

BOT
Nº P. JUGADORNº

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

28
12
12
10
10
8
6

1
2
3
4
5
6
7

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

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

15
15
13
12
12
10
9

1
2
3
4
5
6
7

EBRE ESCOLA
Nº P. JUGADORNº

Cristian Cid
Lachen
Àlex Castrejon
Àlex Calle
Carlos Ferreres
Dani Fernández
Sergio Oliver

22
17
14
13
8
6
6

1
2
3
4
5
6
7

J CATALÒNIA B
Nº P.

JUGADORNº

Albert Alegre
Nicolàs Rios
Alex Alegre
David Pujol
Raul Tomas
Nando Calduch
Xavi Codorniu

27
16
15
14
11
6
6

1
2
3
4
5
6
7

ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

José Luis Amador
Miquel Malràs
Joaquin Miralles
Omar 
Fernando
Raul Martínez
Victor Gil

25
20
17
12
11
7
7

1
2
3
4
5
6
7

ARNES
Nº P. JUGADORNº

Nacho Aroca
Alexis Pedraza
Albert Troyano
Albert Miró
Ferando Maña
Sisco Méndez
Xavi Suarez

22
19
18
12
11
10
9

1
2
3
4
5
6
7

ASCÓ B
Nº P. JUGADORNº

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

23
20
17
13
8
6
5

1
2
3
4
5
6
7

BENISSANET
Nº P.

JUGADORNº

Cesc Julve
Roger Martí
Laureà Alegret
Josep Martí
Josep Cid
Lluís Escoda
Josep Rovira

19
15
12
10
9
7
5

1
2
3
4
5
6
7

ROQUETENC B
Nº P. JUGADORNº

Robert Beltran
Jordi Sanz
Josep Folque
Izquiano
Rafel Adell
Victor Bertomeu
Diego Gascon

28
15
14
12
11
9
7

1
2
3
4
5
6
7

TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Jhon  Moukset
Abdul
Joan Aregio
Musta
Ros Arrufat
Joel Gimemez
Joel Garriga

23
21
18
16
16
4
2

1
2
3
4
5
6
7

VILALBA
Nº P. JUGADORNº

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

26
21
16
14
10
9
3

1
2
3
4
5
6
7

XERTA
Nº P.

JUGADORNº

Victor Reales
Gustavo Soriano
Marc Vernet
Jonatan Llorach
Josep Becerra
Issac Casanova
Aleix Iniesta
David Callarisa
Diego Becerra
Victor Calsina
Cristopher
Barrufet
Sergio Mañas

27
25
23
22
19
11
10
10
10
10
9
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Ivan Gasparin
Xavi Anell
Alex Borull
Alexis Jimenez
Agus Ojeda
Toño Gimenez
David Silva
Gerard Verge
Josue Andreu
Raul Istoc
Sam
Vilarroya
Ivan Paez
Adrià Alonso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

RAPITENCA
Nº

19
18
17
17
16
15
11
9
9
9
8
7
6
5

P JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ALCANAR
Nº

25
21
20
19
18
17
16
11
11
6
6
5
4
1

P JUGADORNº
Maikel Fernandez
Manel Sol
Paco Casas
Sergio Ruiz
José Roldan
Albert Sanchez
Aitor Arasa
Chema Esteban
Enric Safont
Joan Costes
Cristian Regolf
Robert Cabrera
Marc Perelló
Xavi Callau

27
23
22
17
16
11
8
8
7
7
5
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMPOLLA
Nº

JUGADORNº

Cristian 
Abraham
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Francecs
Gerard Fresquet
Juanjo Centelles
Marc Prades
Leo Sosa
Carlos Solé
Joshep Ongola
Brigi Garcia
Quim Esteban
Roger  Prats

36
19
19
18
17
15
10
10
8
6
6
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

DELTEBRE
Nº

P.

37
29
20
19
15
15
13
10
8
6
5
2
1
1

P JUGADORNº

Jaume Gumiel
Fran Dilla
David Rojas
Pere Martinez
Pol Bladé
Federic Giné
Jaume Guiu
Francesc Barceló
Marc Domènech
Jaume Soriano
Joan Batiste
Dani Benaiges
Àlex Almestoy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

GANDESA
Nº

31
20
17
15
15
14
13
11
11
8
7
5
3

P JUGADORNº
Toni Ondozabal
Dani Iniesta
Fran Reolid
Sergi Escoda
Cristian Arasa
Issac Casanova
Carlos Ferreres
Eugeni Del Cerro
Ivan Cornejo
Pau Diez
David Ibañez
Joan Casanova
Eric Sebastia
Aleix Robert

30
26
20
20
15
15
13
10
6
6
5
5
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

J CATALÒNIA
Nº

JUGADORNº

Raul Teixidó
Ivan González
Sebas Albacar
Mauri Ulla
Carlos Herrero
Jesús Ferreres
Albert Torres
Sergi Curto
Julio Pardo
Raul Gonzàlez
Jose Mari
Nico Diaz
Victor Pujol

40
30
27
25
15
12
9
7
4
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

J I MARIA
Nº P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

LA CAVA
Nº

P.

33
30
24
15
13
12
11
10
9
7
5
4
3
2

P JUGADORNº

Aaron Navarro
José Ramon
Jota
Àngel Sánchez
Sergi Bel
Josep Llaó
Òscar Benet
Vizcarro
Àlex Guarch
Guillem Navarro
Xavi Gisbert
Joel Crespo
Emili Descarrega
Eric Ubalde

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

R. BITEM
Nº

29
28
27
24
23
12
8
8
4
4
4
3
1
1

P JUGADORNº
Joel Forné
Moha
David Vilanova
Alfonso Povill
Cristian Ventura
Aleix Salvadó
Manel Puig
Josep Vilanova
Carles
Albert Forcadell
David Monge
Gerard Estrella
Marc Gisbert
Javi Asín

26
26
23
16
16
13
13
12
6
5
5
5
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

TORTOSA
Nº P.

diarimés
ebre
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-la Galera(18.30h)

J i Maria-Catalònia (16.30 h)

diumenge

Olimpic-Xerta (17h)

Ebre E-R. Bítem (16h)

Benissanet-Tivenys (16h)

Ascó-Aldeana (16.30 h)

Vilalba-Camarles (15 h)

Arnes-Bot (15.30h)

RESULTATS

11a jornada 4a catalana 

Olimpic-J. i Maria      2-1

Xerta-Ebre E 7-0

R. Bítem-Benissanet    0-0

Tivenys-Ascó 0-2

Aldeana-Vilalba 4-3

Camarles-Arnes 2-3

Bot-Roquetenc  2-2

la Galera-Catalònia         2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          10 24 12 23

2. Vilalba            9 28 9 22

3. Catalònia       10 23 15 22

4. Ascó             10 17 12 20

5. Jesús i Maria   9 21 12 19

6. R. Bítem        10 16 10 17

7. Aldeana         10 19 21 17

8. la Galera        10 16 15 13

9. Roquetenc     10 18 15 12

10. Arnes          10 18 18 12

11. Tivenys       10 26 30 12

12. Xerta            9 18 26 9

13. Ebre E        10 11 24 8

14. Camarles     10 24 32 7

15. Benissanet   10 10 26 7

16. Bot              9 10 22 4

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Palleja-Fontsanta

Santpedor-Tortosa E

At. Prat-Pardinyes

Guineueta-Cerdanyola

Bonaire-S. Quirze

S. Pere-Llerona

La Roca-S. Gabriel

S. Eugenia-Sabadell

RESULTATS

10a jornada 

Palleja-S. Eugenia   6-1

Fontsanta-Santpedor 3-0

Tortosa E-At Prat    0-1

Pardinyes-Guineueuta 5-0

Cerdanyola-Prat 2-2

S. Quirze-S. Pere      1-4

Llerona-La Roca      1-4

S. Gabriel-Sabadell    1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 33 11 26

2. Cerdanyola 25 6 24

3. S. Pere 27 13 22

4. Sabadell 27 14 20

5. Palleja 28 11 19

6. S. Gabriel 23 12 16

7. At Prat 24 14 16

8. S. Eugenia 23 25 14

9. Tortosa E 19 13 13

10. Pardinyes 21 20 13

11. Fontsanta 12 15 11

12. Guineueta 14 32 8

13. Bonaire 14 21 7

14. S. Quirze 16 33 7

15. Santpedor 13 42 4

16. Llerona 10 47 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Olimpic-Tortosa E

J. i Maria-Horta

Alcanar-Gandesa

Ginestar-Aldeana

S. Bàrbara-S. Jaume

RESULTATS 

6a jornada 

Olimpic. descansa

Tortosa E-Horta 1-1

J. i Maria-Alcanar    0-11

Gandesa-Ginestar  1-1

Aldeana-S. Bàrbara     1-1

S. Jaume-R. Bítem    1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Bàrbara 19 2 16

2. Alcanar 44 5 15

3. Aldeana 16 2 13

4. Tortosa E 9 13 8

5. Olimpic 7 18 6

6. Gandesa 7 8 4

7. Ginestar 12 18 4

8. R. Bítem 5 16 4

9. Horta 8 21 4

10. S. Jaume 2 5 3

11. J. i Maria 2 23 1

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Filrey R Bítem

Roquetenc-J. i Maria

la Sénia-Rapitenca

Alcanar-Perelló

Aldeana-Amposta

Vinaròs-Catalònia

Tortosa-Canareu

RESULTATS

7a jornada 

Filrey R. Bítem-Vinaròs   0-9

Alcanar-Tortosa 2-2

Perelló-la Sénia 1-1

Amposta-Canareu 3-0

Rapitenca-Roquetenc 1-0

J i Maria-Ulldecona 1-6

Catalònia-Aldeana 0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 38 8 21

2. Aldeana 29 4 19

3. Alcanar 20 14 13

4. Rapitenca 10 10 13

5. Ulldecona 20 16 13

6. Tortosa 23 11 10

7. Catalònia 15 17 9

8. la Sénia 22 20 9

9. Canareu 11 10 9

10. J i Maria 9 19 7

11. Vinaròs 14 11 6

12. Roquetenc 10 17 5

13. Perelló 5 24 2

14. Filrey R Bítem 3 48 0 

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Pinell (16h)
Horta-Ametlla (16h)

diumenge
Perelló-Alcanar (16h)

Ulldecona-Móra Nova (16h)
Aldeana-Godall (16.30h)
Batea-Corbera (16h)
La Sénia-Flix (16.30h)

S. Bàrbara-Campredó (17h)
S. Jaume-Ginestar (15.15h)

RESULTATS

12a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Perelló 2-0

Pinell-S. Jaume 1-1

S. Bàrbara-Ginestar 2-3

Campredó-la Sénia 2-3

Flix-Batea 2-1

Corbera-Aldeana 1-3

Godall-Ulldecona 0-1

Móra Nova-Horta 4-1

L’Ametlla-Alcanar 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 12 31 17 26

2. Móra la Nova 12 22 8 26

3. Aldeana 12 25 14 24

4. Roquetenc 12 24 13 22

5. S. Bàrbara 12 30 19 21

6. Ulldecona 12 26 16 20

7. la Sénia 12 27 21 20

8. Godall 12 30 16 19

9. Perelló 12 20 15 19

10. Flix 11 19 21 17

11. Corbera 11 17 21 16

12. l’Ametlla 11 13 16 13

13. Pinell 11 17 21 13

14. Horta 12 18 25 12

15. Alcanar 12 11 20 12

16. Ginestar 12 17 31 11

17. Campredó 12 15 26 7

18. S. Jaume 12 12 54 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Catalònia-la Cava (16.30h)
Tancat-Roda Berà (17h)

Cambrils-SP i SP (17.45 h)
diumenge

J. i Maria-Tortosa (16.30h)
Deltebre-R. Bítem (16.15 h)
Alcanar-Vilaseca (16.30h)
Camarles-Gandesa (16h)
Ampolla-Camp Clar (16h)
Canonja-Valls (11.45 h)

RESULTATS

12a jornada, Segona catalana

Alcanar-Deltebre 3-1

Vilaseca-Catalònia 3-1

la Cava-Tancat 2-0

Roda Berà-Camarles 3-0

Gandesa-Ampolla 1-0

C. Clar-Canonja 1-2

Valls-Cambrils 2-0

SP i SP-J. i Maria 1-5

Tortosa-R. Bítem 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 12 33 4 32

2. J. i Maria 12 30 16 27

3. Tortosa 12 30 12 25

4. R. Bítem 12 38 13 23

5. Canonja 12 24 14 23

6. Alcanar 12 31 16 20

7. Roda Berà 12 18 12 19

8. Gandesa 12 18 16 19

9. Valls 12 21 19 18

10. la Cava 12 25 17 17

11. Ampolla 12 18 23 16

12. Catalònia 12 14 19 13

13. Deltebre 12 12 23 13

14. Cambrils 12 12 26 12

15. Camarles 12 11 24 9

16. Tancat 12 11 40 9

17. SP i SP 12 11 43 7

18. Camp Clar 12 9 29 6

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va guanyar al camp
de l’Europa, un triomf amb
doble valor i de prestigi 
al camp d’un històric del
futbol català (2-3)

De prestigi
PRÒXIMA JORNADA 
Castelldefels-Masnou
Figueres-Sabadell
Terrassa-Vilafranca
Vilassar-Palamós
Martinenc-Prat

Manlleu-P. Mafumet
Santfeliuenc-Rubí
Cerdanyola-Europa

Ascó-Peralada (diu 12 h)
Gavà-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Rubí 14 8 5 1 23 13 29
2. P. Mafumet 14 8 3 3 19 11 27
3. Masnou 14 7 6 1 21 15 27
4. Ascó 14 8 2 4 22 17 26
5. Peralada 14 7 3 4 14 13 24
6. Terrassa 14 6 4 4 22 17 22
7. Europa 14 6 3 5 20 15 21
8. Vilafranca 14 6 3 5 23 21 21
9. Cerdanyola 14 4 7 3 17 13 19
10. Muntanyesa 14 5 3 6 12 12 18
11. Santfeliuenc 14 5 3 6 17 18 18
12. Gavà 14 6 0 8 17 20 18
13. Sabadell 14 3 8 3 13 13 17
14. Prat 14 4 4 6 15 17 16
15. Figueres 14 4 3 7 15 17 15
16. Martinenc 14 4 3 7 21 28 15
17. Manlleu 14 3 5 6 20 23 14
18. Palamós 14 3 4 7 18 24 13
19.Vilassar 14 3 3 8 11 23 12
20. Castelldefels 14 3 2 9 11 21 11

Tercera divisió RESULTATS
14a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
J. 25 Setiembre-Catllar

Morell-Amposta (dis 16h)

Reddis-Lleida

Torredembarra-Vilanova

Viladecans-Torreforta

Almacelles-S. Ildefons

Tàrrega-Rapitenca (diu 12h)

Balaguer-Mollerussa

Santboià-Igualada

RESULTATS

12a jornada, Primera catalana

J 25 S.-Santboià 2-3

Catllar-Morell 0-2

Amposta-Reddis 2-0

Lleida-Torredem. 0-0

Vilanova-Viladecans 1-2

Torreforta-Almacelles 0-2

S. Ildefons-Tàrrega 1-1

Rapitenca-Balaguer 1-0

Mollerussa-Igualada 2-0

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 12 19 14 25

2. Catllar 12 13 10 23

3. Vilanova 12 18 10 21

4. Balaguer 12 16 12 19

5. Rapitenca 12 16 12 19

6. Lleida 11 9 12 18

7. Santboià 12 20 16 16

8. Tàrrega 12 13 11 16

9. Amposta 12 15 15 15

10. Almacelles 12 13 13 15

11. Torredembarra 12 14 15 15

12. Viladecans 12 14 16 15

13. S. Ildefons 11 15 14 14

14. Reddis 12 12 14 14

15. Mollerussa 12 13 17 12

16. Igualada 12 12 20 11

17. Torreforta 12 17 23 10

18. J. 25 Setiem. 12 12 17 9
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Fundació de la FCF i La
Marató de TV3 van organitzar
un acte, dimecres a Tortosa,
en suport a La Marató d'en-
guany, que tracta sobre les
malalties del cor.
L’acte va consistir en unes
conferències sobre les malal-
ties coronàries sota el lema “El
futbol mou el nostre cor”.  
Es va celebrar a l’Aula didàcti-
ca del Museu, fou encapçalat
pel regidor de cultura de
l’Ajuntament de Tortosa, i alho-
ra delegat de la FCF a les
Terres de l’Ebre, Joaquin del 

Pino, i pel vicepresident de la 

Fundació de la FCF, Pere
Guardiola. Ambdós han desta-
cat la importància de celebrar
actes d’aquestes característi-
ques degut a la seva vessant
divulgativa i 
solidària. 
Abans de començar amb les
conferències, es va projectar
el vídeo divulgatiu de La
Marató d’enguany sobre les
malalties del cor, per a de tots
els assistents.

‘El futbol mou el nostre cor’

FCF. CONFERÈNCIES PER LA MARATÓPILOT DE TIVENYS.VA QUEDAR EL PRIMER A IGUALADA

Nit de l’Esport rapitenc
DIVENDRES PASSAT

Jordi Pinyol, més prop

El pilot de Tivenys Jordi
Pinyol va quedar en primera
posició del campionat de
Catalunya a Igualada i ara, en
el primer lloc de la general,
espera la darrera carrera el
proper 7 de desembre a 

l’Espluga de Francolí.
El campionat, més prop per
aquest pilot de Tivenys que
està fent més història i que
està prop del títol de campió
de Catalunya.

La Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita va lliurar diven-
dres passat, 21 de novembre,
una vintena de guardons a
esportistes i equips locals,
que han destacat pels seus
resultats a nivell competitiu. A
més, es va concedir una men-
ció especial a Rosa Carrasco
Castellà, en la especialitat de
La menció especial 20114 ha
recaigut en Rosa Carrasco
Castellà, que es va iniciar en
el món de la vela, als 8 anys.
Als 18 anys, va repetir com a

campiona de Catalunya i
Espanya, i començà a compe-
tir en classe olímpica; va for-
mar part de l’equip preolímic
per Seúl 88; i als 22 anys, ja
es va passar a les regates de
creuer per participar en rega-
tes de prestigi internacional
com la Copa del Rei, Trofeu
Ermenegildo Zegna i Trofeu
Comte de Godó.
Altres premiats:
Alvaro Celma Giner.
Associació Kiters del Delta;
Jan Martin Garcia, Centre
Excursionista la Foradada;

Sergi Gómez. Club de
Bàsquet la Ràpita; Cesáreo
Garrido Bautista, el Club de
Bitlles Alfacs; Carlos Celma
Querol. Club d’Escacs la
Ràpita; Josep Ramón Cruelles
Torta. Club de Futbol Sala
Rapitenc; Júlia Bellés López.
Club Gimnàstic Rapitenc; Júlia
Bernardo Gellida. Club Nàutic
Sant Carles – secció natació
Alba Navarro Monllaó i Laura
Mendoza Fernández. Club
Nàutic Sant Carles –secció
rem; Carla i Marta Munté
Carrasco. Club Nàutic Sant

Carles – secció vela; Joan
Ramon Mora. Club Patí
Rapitenc- secció bàsquet; Shu
Ting Jiang. Club PAtí Rapitenc
– secció futbol sala femení;
Equip d’handbol de l’Escola
Carles III; Nerea Lara Queralt.
Club Rítmica Xaloc la Ràpita
Àngela Geballi Sancho. Club
Tennis Serramar; Equip cadet
A. UE Rapitenca; Anna Zafra
Front. Club Twirling Els Alfacs
Carme Torta Ferré. Club
Fondistes Rapitencs; Felip
Maxim Poparcea. Patronat
Municipal d’Esports.

CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada negativa
L'infantil femení es va des-
plaçar al camp de
l'Esplugues, va perdre per 3-
0 en parcials (25-20, 25-23 i
25-22). L'infantil masculí es
va desplaçar al camp del
F.C.Barcelona on van perdre
per 3-1 en parcials (25-8, 25-
12, 21-25 i 25-14). L'equip
cadet va anar al camp de
l'Arenys. 3-1 amb parcials
(25-22, 18-25, 25-20 i 25-
18). El juvenil masculí va visi-
tar l'Andorra (BCN), 3-0 amb
parcials (25-10, 25-21 i 25-

22). El juvenil femení va rebre
al Dolors Mallafré 1-3 amb
parcials (16-25, 25-18, 18-25
i 24-26). El sènior femení va
rebre al capdavanter de la
classificació, al C.V.Monjos
"B". 0-3 amb parcials (17-25,
17-25 i 18-25). 
L'equip masculí de primera
catalana, també van rebre al
primer classificat, al C.V Sant
Pere i Sant Pau.  1-3 amb par-
cials (17-25, 21-25, 25-19 i
14-25).

ALDEANA B

Xavi Subirats, nou tècnic
Amb la marxa de Miki Vidal a
Bombay, com a subcoordina-
dor per a l’Arsenal, el filial de
l’Aldeana ha hagut de buscar
un altre entrenador per dirigir
l’equip. El propi Miki ha ajudat
en la recerca i el cap de set-
mana passat ja s’arribava a
una entesa amb Xavi Subirats,

que va estar al futbol base del
Tortosa, també al R. Bítem i
que va entrenar al Vilalba.
D’altra banda, el filial aldeà,
dissabte passat, va remuntar
a darrera hora i es va imposar
contra el líder Vilalba, equip
que va perdre el primer partit
en el que portem de lliga (4-3).

CH AMPOSTA LAGRAMA. 31-26

Derrota a Sagunt
El CH Amposta Lagrama va
perdre a Sagunt en la vuitena
jornada del campionat.  El
partit va ser molt igualat al
primer temps quan pràctica-
met no van haver-hi distàn-
cies, i, tot i la iniciativa de les
locals, les avantatges eren
mínimes perquè les amposti-
nes responien amb encert a
l’efectivitat que van mostrar
les locals. A la represa va
seguir l’equilibri de forces, ja
amb l’empat al marcador. La
igualada es va mantenir fins
el darrer parcial quan les
ampostines van cometres

errades que van pagar cares
i el conjunt valencià va adqui-
ri un avantatge que ja va ser
decisiu en el marcador fins
arribar al 31-26 del final. 
En la propera jornada,
l’Amposta rebrà el Sabadell.  

CH AMPOSTA-LAGRAMA:
Gálvez i Thangetti, Sara
Alonso, Sara Garcia, Cinta
Gisbert, Haro, Joana Rieres,
Juncosa, Uliaque, Simón,
Uriarte, Vila,   Martorell i
Cristina Tortajada

La Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre va acollir
aquest dimecres, 26 de novembre, la presentació de la 6a edició
de la Marató de la Fageda i la 7a Pujada a Pajerols de la Sénia. 
Així, la representat territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre,
Cinta Espuny, juntament amb els organitzadors de la Marató, Joel
Garcia i Ivan Tíscar, i el 1r tinent d’alcalde i regidor d’Esports de la
Sénia, Joan Moisés, van presentar les noves edicions d’aquestes
curses de muntanya, que s’inclouen en el Circuit de les Terres de
l’Ebre.

Des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Aldea s’ha infor-
mat que el proper diumenge 28 de desembre de 2014, tindrà lloc
al municipi la quarta edició de la cursa-marxa Sant Silvestre. 
Les inscripcions es poden realitzar al telèfon del Casal de Joves
de l’Aldea 977451961 de les 17 a les 21h, i inscripcions on-line
des del web www.athleticevents.net .
El preu d’inscripció de la cursa és de 12 € i de la marxa de 6 €.La
data límit d’inscripció serà el dia 26 de desembre de 2014.
La sortida cursa tindrà lloc a les 10:15h del matí i la sortida marxa
a les 10:00h del matí. 
Les distàncies que recorreran els atletes: Distancia cursa 10km i
distancia marxa 6km. Per qualsevol tipus d’informació addicional,
no dubteu en posar-vos en contacte amb el Casal de Joves al
telèfon 977 45 19 61 o visitar el web www.casaljovesaldea.blogs-
pot.com

Cursa-Marxa Sant Silvestre

4A EDICIÓ. A L’ALDEA. EL 28 DE DESEMBRE

Marató de la Fageda

7A PUJADA PAJEROLS, A LA SÉNIA
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GASTRONOMIA

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

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:

• 380 grams d'arròs bomba del Delta de l’Ebre
• 800 ml. de fumet de peix
• 200 gr.d'algues deshidratades o en conserva
• 100 gr. Gambes pelades crues
• 3 tomàquets pometa
• 1 porro
• 1 all tendre
• 1 bitxo fresc
• 1 tros d'arrel de gingebre, de la mida d'una 

nou (optatiu)
• ½ cullereta de cúrcuma (optatiu)
• 1 llimona
• pebre negre acabat de moldre
• oli d'oliva verge extra
• sal

PREPARACIÓ:
•  Peleu i piqueu el porro i l'all tendre, ratlleu els tomàquets,

peleu el gingebre i ratlleu-lo i hidrateu i escaldeu les algues.

•   Poseu una mica d'oli d'oliva a la cassola i ofegueu el po-
rro a foc lent. Quan comenci a trencar el color, incorporeu l'all
i el gingebre i deixeu que es faci uns cinc minuts.

•  Incorporeu a continuació el tomàquet natural i el bitxo i
salpebreu al vostre gust.

•  Quan l'aigua del tomàquet s'hagi evaporat i el sofregit es-
tigui prou confitat, afegiu-hi l'arròs, salteu-lo uns minuts i abo-
queu-hi el fumet, afegiu-hi la cúrcuma i poseu a foc fort fins
que bulli; abaixeu el foc i deixeu coure a foc mitjà fins que
l'arròs hagi absorbit el brou i estigui al punt de cocció.

•  Tres o quatre minuts abans que l'arròs estigui fet, incor-
poreu-hi les gambes i les algues, barregeu bé. Tapeu i deixeu
reposar uns cinc minuts.

TRUCS: 
• Si no teniu a mà les algues deshidratades, podeu utilitzar-

les en conserva, amb oli. En aquest cas, escorreu-les bé i afe-
giu-les gairebé al final.
• Podeu prescindir de gambes.
• Podeu afegir-hi algunes verduretes: mongeta tendra, ble-

da, pèsols..
• El vi per acompanya aquest plat: Una garnatxa blanca

amb una mica de criança per exemple, o un rosat amb ner-
vi per a que aguanti les profunditats dels sabors marins del
plat. 

Algues, les verdures de la mar

Les algues i les seves propietats:

1. Ajuden a combatre i a eliminar les toxines i els
metalls contaminats, radioactius i tòxics del nos-
tre cos gràcies a una substància que contenen
que es diu àcid algínic.
2. Milloren la pell, les ungles i el cabell, fent-lo
més espès i brillant i també ajuden a metabolitzar
els greixos.
3. Són una excel·lent font de nutrients i contenen
grans quantitats de minerals, en especial iode,
calci, ferro, potassi o magnesi, i vitamines A, B,
C, D3, E i K. 
4. Actuen especialment sobre el ronyó, els ossos,
el cervell i el teixit conjuntiu.
5. Es poden conservar mesos i mesos al nostre
rebost.
6. Tenen vitamines com la E o pro vitamina A.
7. Aporten una bona font de proteïnes vegetals,
amb un contingut d’aminoàcids essencials. Això,
el fa un aliment imprescindible en dietes vegeta-
rianes.
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel cobert arreu. Tot i això, al centre del dia la nuvolositat es trencarà transitò-
riament, sobretot a la depressió Central i al vessant nord del Pirineu.

Precipitacions
Al litoral i prelitoral s'esperen precipitacions tota la jornada, si bé al centre del
dia seran més disperses i intermitents. A la resta del país fins a mig matí se'n
produiran arreu d'oest a est, al migdia s'aturaran momentàniament, i al llarg de
la tarda tornaran a estendre's, sobretot per zones de muntanya. Seran d'intensi-
tat entre feble i moderada en general. Malgrat això, seran localment fortes i
acompanyades de tempesta de matinada i fins a mig matí a qualsevol punt del
país i la resta del dia al litoral i prelitoral. A més, aniran acompanyades de fang.
A la depressió Central i al vessant nord del Pirineu s'acumularan quantitats poc
abundants. Al litoral, prelitoral i vessant sud del Pirineu i Prepirineu es registra-
ran quantitats entre abundants i molt abundants, si bé als dos extrems del litoral
i prelitoral seran extremadament abundants, mentre que a la resta del país seran
entre poc abundants i abundants. La cota de neu rondarà els 2000 metres al
Pirineu occidental, més alta al vessant nord del Pirineu, i els 2200 al Pirineu
oriental.

Temperatures
Temperatures mínimes en augment entre moderat i acusat a l'interior i lleuger al
litoral, si bé a punts del litoral nord l'ascens serà entre moderat i acusat.
Rondaran entre 5 i 10 ºC al Pirineu, entre 7 i 12 ºC al Prepirineu, entre 8 i 13 ºC
a la depressió Central i al prelitoral i entre 10 i 15 ºC al litoral. Pel que fa a les
màximes seran similars o lleugerament més baixes i arribaran a valors de 8 a
13 ºC al Pirineu, de 10 a 15 ºC al Prepirineu i de 13 a 18 ºC a la resta de
Catalunya. Hi haurà poca oscil·lació tèrmica.

Visibilitat
Entre regular i dolenta arreu del país fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb
nombroses boires a les muntanyes. Al centre del jorn millorarà momentàniament.

Vent
Bufarà vent de component sud i est entre fluix i moderat en general, amb cops
forts a partir de la tarda arreu i alguns de molt forts a cotes elevades del Pirineu.

El temps. Previsió

MATÍ

TEMPESTA

TARDA

TEMPESTA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 12°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc   

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella   

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

Renau Domingo, Montserrat   

Cervantes, 23  (Tortosa) 977441126   

Pilar Delgado , Jordi Delgado         

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459     

Xavier Ferre - Lluis Ferre 

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És probable que avui et sentis més suscepti-
ble del normal i visquis coses amb la teva
parella que et produeixin malestar. Si evites
l'ansietat emocional seras̀ més feliç.

Taure
20/4 al 19/5

Avui plantejara ̀s els teus assumptes senti-
mentals amb un gran esperit de risc.
Mentalment estàs molt actiu però et costa
moure el cos.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui manifestes sentiments cal̀ids, comunica-
tius ideplenafusióamblatevaparellaoamb el teu
entorn més íntim. No t'obsessionis amb els teus
assumptes de treball.

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 no pots trair-te
.Expressa avui els teus veritables senti-
ments. Tracta per tots els mitjans d'alimen-
tar-te de la manera adequada.

Verge
23/8 al 21/9

Tracta d'evitar que la teva vida sentimental eś
transformi en una cosa problema ̀tica.
Respecte a la salut, actualment la teva ment
és una tempesta d'idees.

Balança
22/9 al 22/10

Avui és un magnífic dia per obrir-te al mo ́n.
La teva vida social pot donar més d'una sor-
presa . Ho tens tot a favor teu sempre que
no sobrepassis certs límits .

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor la teva autoestima
pas- sara ̀ per alts i baixos .Hauràs de contro-
lar els teus canvis d'humor .Avui estara ̀s amb
les piles molt carregades.

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a l'amor , vés amb compte de voler
viure somnis utòpics o t'enduràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut has
de tenir més disciplina i cuidar-te més. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui tindras̀ l'habilitat de rectificar una con-
ducta que en el fons perjudica la teva vida sen-
timental. Has de viure d'acord amb les teves
creences i valors.

Aquari
20/1 al 18/2

L'amor et pot donar noves sensacions i expe-
riències.Les cosesestancanviant.Respectea
la salut , avui pots viure petits problemes rela-
cionats amb el cansament acumulat.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui la teva vida sentimental nos serà preci-
sament un bassa d'oli .Respecte a la salut,
pensa que de vegades les tensions te les
crees tu mateix.

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
Es ven plaça de parking al
centre de Tortosa. VENUT
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.com

florestajardi@hotmail.es

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

S'ofereix cangur titulada i
classes particulars.
Amposta. Telf. 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

FENG SHUI
Taller práctic de
decoració.

T'ensenyarem a
aplicar-ho en el teu
habitatge o negoci
per crear espais on
l'energia flueixi posi-
tivament. Tortosa.
Tlf. 680.724.644
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La Trobada Anual de
Penyes del Baix Ebre,
Montsià i Baix Maestrat
tindrà lloc demà a
Camarles. Una gran cita
per a la família blauigrana
d’aquestes comarques. I es
produeix coincidint amb l’a-
niversari de la de Camarles,
amb els seus 25 anys. Per
això es celebra a la localitat
del Baix Ebre. Francesc
Curto, el president, i els
membres de la Penya
camarlenca han estat treba-
llant intensament des de fa
temps per l’organització de
la Jornada. El president
volia destacar, per tota la
feina, als companys de la
Penya de Camarles: Ramon
Mauri, Octavio Martí, Ismael
Fabra, Joel Gaya i Àlex
Fortunyo.
Curto comentava que
“estem molt il.lusionats per-

què tot surti bé, a l’alçada
d’un acte de la magnitud de
la Trobada. I més en el nos-
tre 25è aniversari, un fet
que, per nosaltres, encara
dóna més importància a la
Jornada, per tot el que sig-
nificarà”. Francesc Curto
fou un dels fundadors de la
Penya, l’any 89, juntament
amb Tivo Forastero, Ramon
Pascua, Andreu Martínez,
Nicanor Rey, Fermín
Navarro i Manolo Viladà.
“25 anys diuen molt d’una
entitat, de que hem segut
perseverants i constants,
millorant amb tot el possi-
ble, amb molt de sacrifici i
treball, amb un Local que
va començar sent petit i
que el vam ampliar quan
ens vam traslladar a l’ac-
tual”. El president de la
Penya camarlenca remarca
també que “sempre hem
buscat ser integradors al
poble i hem ajudat amb tot
el possible com per exem-
ple cedint el local per als
actes que ha fet falta. Ha
hagut bona entesa i
col.laboració i aquesta és
la clau per arribar fins aquí.
Ara, a esperar que tot vagi
bé a la Trobada de demà
dissabte i a seguir treba-
llant per complir més anys”.
La Jornada començarà
amb un col.loqui de
Periodistes, al local de la
Penya (17 h). Hi ha confir-
mada la presència de Llucià
Ferrer (Barça TV), Xantal
Llavina (Efectivament i El
Periódico), Jordi Gràcia
(Racc 1, El Punt i 8TV) i
Ernest Benach, col.labora-
dor Mundo Deportivo i El
Periódico i expresident del

Parlament de Catalunya. 
A les 18.15 i fins les
19.30h, hi haurà la recep-
ció de Penyes i també de la
Delegació del FC
Barcelona. A les 19.30 h, hi
ha prevista una desfilada de
les Penyes i posteriorment
es farà una recepció oficial
a l’Ajuntament. Tot això fins
les 21h quan la concentra-
ció tindrà lloc al Pavelló
Municipal on es produiran
els parlaments, el sopar,
l’entrega de corbatins i es
farà l’intercanvi d’objectes. I
també es lliuraran unes pla-
ques commemoratives. I
per acabar la Jornada, hi
haurà una actuació musical.
Francesc Curto volia desta-
car la col.laboració que ha
existit en els darreres dies i
en especial la de Germans
Marín i Pub Soterrani. 
L’empresa Germans Marín
és l’encarregada del servei
de catering per a un sopar
en el que es preveu l’as-
sistència de prop de 400
persones. 
Les penyes ja confirmades
per a la Trobada són: la
Cava, Mas de Barberans,
Tortosa, Deltebre, Jesús,
Ulldecona, Paüls, la Ràpita,
l’Ampolla, S. Bàrbara,
l’Aldea, la Sénia, Benicarló,
Lligallos, Penyíscola,
Alcanar, Vinaròs, l’Ametlla
de Mar, Amposta,
Campredó, Roquetes,
Adictes Vinaròs, Traiguera,
Perelló, Tivenys, S. Jordi,
S. Jaume, Serra d’Almos,
Móra la Nova, Pinell, Horta,
Batea, Móra d’Ebre, Pobla
Massaluca, Torre Espanyol i
Riudecanyes.

19a. Trobada de Penyes Barcelonistes

Gran jornada per al
Barcelonisme, demà dis-
sabte a Camarles, amb
la Trobada de Penyes
Barcelonistes.

Coincidint amb el 25è aniversari de la de Camarles 

DEMÀ DISSABTE. A CAMARLES

La cloenda de la 
jornada serà amb un
sopar multitudinari,
per a prop de 400
persones, amb 

servei de catering
de Germans Marín

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS


