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Terres de l’Ebre. La Federació Comercial i de
Serveis Tortosa+ ha instal.lat una pista de gel de
200 m2 a la plaça de l’Ajuntament.             P4

Esports. L’Ascó és segon a la taula després
de guanyar el Peralada i diumenge visita el
camp de la Muntanyesa.                  P11

Terres de l’Ebre. Els pressupostos de la
Generalitat per al 2015 inclouen 17,2 milions
en inversions a les Terres de l’Ebre.       P5
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Després de l’escorcoll de dimecres a la seu d’Agrofruit i Ebrefruit, l’empresa va fer ahir els seus aclariments

Fira Amposta obrirà les portes de la seva 54a edició avui divendres dia 5 de desembre. Els seus
més de 5.000 metres quadrats d'exposició restaran oberts al públic fins al dilluns vinent, dia 8.
La previsió inicial és la d'assolir els 50.000 visitants en tots els dies de fira, una xifra que es va
aconseguir en la darrera edició superant les expectatives que es tenien.                               P3

54 Fira Amposta

Dimecres els Mossos d'Esquadra van fer un escorcoll a la seu d'Agrofruit i Ebrefruit, les empreses exportadores de cítrics més importants de
les Terres de l'Ebre. Aquest registre va acabar amb quatre persones detingudes en el marc de la investigació començada a juliol 2013 per supo-
sats delictes econòmics. L’empresa va fer els seus aclariments ahir a migdia en una roda de premsa on van comparèixer membres de la cúpu-
la directiva d'Agrofruit, amb el president Adolfo Algueró i el lletrat Javier Faura com a principals portaveus. Es va informar que “l'empresa segueix
funcionant normalment i que està complint” admetent que ha hagut una mala gestió però “en cap cas fraudulenta. No tenim cap constància de
que s’hagi posat la mà al calaix”. P3

«No s’ha posat la mà al calaix»«No s’ha posat la mà al calaix»
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de
qui els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

Per no desacostumar-nos a la dinàmica crei-
xent dels últims temps, aquesta setmana al
nostre territori va haver-hi un escorcoll dime-
cres per un presumpte cas de frau econòmic
que es remunta a una denúncia/querella
efectuada l'agost 2013. 
Aquest cop es tracta del grup empresarial de
cítrics més important del nostre territori:

Agrofruit i Ebrefruit. La cúpula del Consell
Administratiu va comparèixer ahir en una
roda de premsa per tranquil·litzar els ànims
dels pagesos i ciutadans i per recordar que
fins al moment no s'ha trobat cap prova que
s'hagi efectuat cap gestió fraudulenta però
van admetre la mala gestió que els ha portat
a un deute de milionari.

Editorial
En el punt de mira

Si hi ha una cosa que he aprés des que estic en
política, és que hi ha certes coses que és millor
deixar gelar i no respondre a cop calent. Després
de llegir l’escrit que em va dedicar la setmana pas-
sada en aquest mitjà Manel Ferré, Alcalde
d’Amposta, he dubtat sobre que fer: contestar tan
sols pel seu contingut o bé contestar també per
les formes amb les que s’expressa, impròpies d’al-
gú que ocupa un càrrec tant important com
aquest. Així que m’he decidit a contestar-li pel con-
tingut, la resta, ja s’ha contestat sola pel sol fet de
qui l’escriu i del seu tarannà, com he pogut com-
provar en la resposta que m’han traslladat alguns
ciutadans que l’han llegit. Primerament, el ‘Cap
d’ERC’ que diu Ferré, (entenc que es refereix a mi
tot i que l’expressió correcta seria “el portaveu
d’Esquerra d’Amposta”), no es dedica a generar
polèmica; el que faig es treure a la llum algunes
accions de l’equip de govern municipal. Accions
incoherents i inexplicables com el cas que ens
ocupa, que és saltar-se sense miraments els infor-
mes de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament
sobre el Transport adaptat municipal. L’equip de
govern pretén ignorar uns informes legals de
manera frívola utilitzant la seva majoria absoluta
malgrat que aquests són els únics informes vàlids.
Manel Ferré, a més a més, menteix, o diu mitges
veritats, quan parla d’altres informes tècnics que
res tenen a veure amb el procediment administra-
tiu que, en aquest cas, li permet fer una contrac-
tació directa de la gestió d’un servei sense publici-
tat a una empresa de transport imputada pel cas
Innova de Reus. Per tant cal deixar clar que un
informe de  l’Àrea de Serveis Socials afirmant que
algú fa molt bé la feina entenem que en cap cas
no valida el procediment administratiu seguit per
contractar-la, per sort. Ferré torna a mentir quan
afirma que ERC rebutja que la Fundació Privada de
Serveis Socials del Montsià (FUSSMON) gestioni el
transport adaptat d’Amposta, perquè qui ho posa
en qüestió són els informes de Secretaria i
Intervenció del mateix ajuntament, els quals cons-
taten que aquesta Fundació hauria de fer el servei
amb mitjans propis, i no subcontractant el servei a
una empresa tercera, ja que per fer això, per sub-
contractar-ho ja ho hagués pogut fer l’ajuntament
directament i no donar-li a gestionar a la Fundació.
Els informes de Secretaria són molt clars al res-
pecte i diuen que això només pot respondre a la
comissió d’un possible frau de llei, donant-li la ges-
tió a la Fundació per tal que aquesta ho adjudiqui
a un tercer saltant-se la normativa de l’ajuntament,
fent cap d’aquesta manera el servei a qui un vol i
per un preu sovint més car, ja que no hi ha com-
petència. És evident que si la Fundació hagués de
fer el servei per mitjans propis sortiria més car, ja
que no els té i els hauria d’adquirir (vehicles, per-
sonal....), però això l’alcalde ja ho sabia quan va
decidir delegar la gestió en ella, perquè ho fa
doncs?. És molt greu i preocupant, ja que l’alcalde
d’Amposta també és President del Consorci de
Salut i Social de Catalunya, no compleixi allò que
els informes de Secretaria i Intervenció de
l’Ajuntament recomanen com s’han de fer les

coses per complir
les normes adminis-
tratives. Si el senyor
Ferré hagués fet el
que tocava, segura-
ment aquest servei
ens sortiria més
econòmic a tots, ja
que l’Ajuntament
hagués pogut treure-
ho en un concurs
obert a tothom possi-
bilitant la lliure con-
currència de més
empreses i la com-
petència per tal d’obtenir un bon preu i un millor
servei, però la veritat és que potser  els interessos
eren uns altres. Una altra de les mentides de Ferré
és quan afirma que vam sortir a fer una roda de
premsa sense tenir els informes que vam dema-
nar.  Com fem sempre, quan vàrem tenir tenir tota
la informació i informes vam fer la roda de prem-
sa, i no abans. Una cosa diferent és que l’alcalde
incorporés amb posterioritat i amb molta celeritat,
uns documents que res tenen a veure amb el pro-
cediment de contractació, i que ell ha volgut fer
creure que poden justificar la seva mala praxis. Un
dels documents és de la Directora de la
Residencia de gent gran (a la que conec i aprecio),
i assalariada de la mateixa Fundació. L’altre docu-
ment és del Departament de Benestar i Família,
que res té a veure amb un procediment de con-
tractació municipal com és el del Transport adap-
tat, i un darrer que fa referència a l’eficiència i eco-
nomia, que el mateix informe d’Intervenció refuta,
ja que hi ha tres informes desfavorables a factures
de la mateixa Fundació. Davant aquesta situació,
el grup d’Esquerra d’Amposta hem decidit no judi-
cialitzar la vida política de l’Ajuntament d’Amposta,
ja que no creiem que sigui bo, però si que davant
els dubtes legals que tenim portarem aquesta
situació davant del Tribunal de Comptes, que és el
màxim òrgan de fiscalització dels ens locals. Amb
l’afegit que d’acord amb una auditoria feta sobre
els procediments de contractació de l’Hospital
d’Amposta aquesta ha posat de relleu irregulari-
tats en 16 procediments per un total de 4 milions
d’euros, cosa que encara ens posa més en alerta
de com s’han estat fent les coses per part de l’al-
calde i president de FUSSMONT i de l’Hospital
Comarcal. I acabo l’escrit fent una reflexió sobre
quina és l’actitud de l’alcalde Ferré pel que fa a
facilitar la presència de l’oposició als diferents
actes de l’ajuntament. Ja li hem dit diversos cops
que ens agradaria poder assistir a totes les ober-
tures de pliques, a les recepcions, signatures de
convenis, etc que es fan, però casualment i com
ja sap, els horaris que posa l’equip de govern sem-
pre coincideixen en horaris laborals que no ens ho
permeten perquè estem exercint la nostra profes-
sió.

Adam Tomàs
Portaveu del grup municipal d’Esquerra d’Amposta

Negre sobre blanc de la gestió 
del transport adaptat d’Amposta

Opinió

La Plataforma en defensa del
servei d'ambulaǹcia 24 hores
volem mostrar el nostre
rebuig a la decisió del
Departament de Salut sobre
la proposta de reestructura-
ció del model d'assistència
sanitar̀ia i especialment a la
reducció del servei
d'ambulaǹcies a tot el terme
municipal d'Alcanar (Les
Cases d'Alcanar, Alcanar
Platja i Alcanar pròpiament).
Davant els nuls arguments
sòlids, objectius i versem-
blants hem de pensar que no
hi ha un criteri clar i explicable
per a dur a terme aquesta
reducció i progressiu desman-
tellament del model SEM
actual, la qual cosa sumada a
les evidències, ens fa pensar
que es tracta d'una decisió
més política que lògica i
necessar̀ia.
Aquesta reducció del servei
d'ambulaǹcia ubicat a Alcanar
comportara ̀ una reducció indi-
recta del mateix servei a les
poblacions veïnes, amb la
corresponent manca assis-
tencial i augment del risc per
inassistència d'aquestes
poblacions i dels nuclis habi-
tats d'Alcanar.
Davant la inflexibilitat tan del
Departament de Salut com de
la Delegació de Salut a les
Terres de l'Ebre, ha estat el
Grup Parlamentari d'Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), mitjançant el Grup
Municipal d'ERC d'Alcanar qui
ens han obert les portes a
interpel·lar una proposta vers
aquest tema a la Comissió de
Salut del passat 20 de
novembre del 2014, sent
aprovada amb els vots favora-
bles de tots les partits (PP,
CIUTADANS, PSC, ICV, ERC i
Grup Mixt) excepte CIU, el
qual va votar en contra.
En aquesta mateixa comissió,
els i les representants de CIU,
tan a nivell parlamentari, com
territorial i local que han publi-
cat en diversos mitjans de
comunicació la defensa d'a-
quest servei, no van assistir-hi
per defensar aquest servei,
coincidint en ser l'únic Grup
Parlamentari que va votar en
contra. Des de la plataforma
volem agrair el suport parla-
mentari de tots els partits en
representació parlamentària
que no només van votar a
favor, sinó que en van fer una
correcta exposició, i especial-
ment agraïm al Grup
Municipal d'ERC d'Alcanar per
comptar amb nosaltres, treu-
re a la llum, informar-nos i

estar al nostre costat des del
primer moment oferint tota la
informació i totes les eines
necessàries per dur la nostra
problemàtica al Parlament de
Catalunya. Així mateix volem
mostrar el nostre malestar
amb el Grup Parlamentari de
CIU, el qual sense exposi-
cions justificades va votar-hi
en contra.
La plataforma expressa el seu
desacord amb els
R e p r e s e n t a n t s
Parlamentaris/es de CIU a les
Terres de l'Ebre en matèria de
Salut, el representant de la
Delegació de Salut a les
Terres de l'Ebre i el Grup
Municipal de CIU d'Alcanar,
els quals intenten polititzar les
nostres reivindicacions, mani-
festant que s'han fet gestions
i argumentant que esperem a
veure la fase de millores ofer-
tes al concurs, la qual cosa
només és una possibilitat i no
una realitat reflexada que
garantitza el manteniment del
servei d'ambulaǹcia 24 hores.
Plataforma en defensa del
servei d'ambulaǹcia 24 hores

La Plataforma en defensa del
servei d'ambulaǹcia 24 hores
i els seus membres, indepen-
dentment del color i pensa-
ment polític volem defensar
quelcom bàsic per Alcanar
Platja, Les Cases d'Alcanar i
Alcanar, per tant ens refer-
mem en fer el que calgui i no
permetre aquesta reducció
del servei d'ambulaǹcia.
Finalment, aprofitem per
comunicar la convocatòria
d'una assemblea per al pro-
per dia 12 de desembre del
2014 a les 20:30 a l'auditori
Jose Antonio Valls d'Alcanar,
exposar la evolució de la
situació, en quin punt i
moment estem, així com
recollir propostes d'acords
d'actuacions i accions a realit-
zar.

Plataforma en defensa del
servei d'ambulància 24 hores

“L'ambulància 24 h 
no es polititza”

Opinió

“Ens sorprèn l’actitud de
CiU, especialment dels
que haurien de posar els
interessos del territori per
damunt del partit, per un
costat fan i per l’altre

desfan”
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Dimecres els Mossos
d'Esquadra van fer un escor-
coll a la seu d'Agrofruit i
Ebrefruit, les empreses
exportadores de cítrics més
importants de les Terres de
l'Ebre. Aquest registre va aca-
bar amb quatre persones
detingudes en el marc de la
investigació començada a
juliol 2013 per suposats
delictes econòmics. Després
de més de quatre hores i
mitja d'escorcoll, agents dels
Mossos d'Esquadra van tras-
lladar a la comissaria de
Tortosa a quatre persones
per declarar en seu policial.
D'aquests, ahir dijous al matí,
l'únic imputat que es trobava
encara detingut era Xavier
Guarner, exdirector general
d'Agrofruit i encara actual
cap de producció de l'empre-
sa. Amb motiu d'aquests
aldarulls, l'empresa va convo-
car ahir a migdia una roda de
premsa on van comparèixer

membres de la cúpula directi-
va d'Agrofruit, amb el presi-
dent Adolfo Algueró i el lletrat
de l'empresa Javier Faura
com a principals portaveus,
acompanyats per altres
membres, per a donar un
missatge de tranquil·litat a la
població, sobretot als page-
sos. Amb aquesta finalitat
Javier Faura, advocat
d'Agrofruit, va dir “l'empresa
segueix funcionant normal-
ment”, “estem complint”, i va
recordar que just ara és el
moment àlgid de treball
donat que aquestes setma-
nes són les més fructíferes
pel que fa a l'exportació de
cítrics i la planta treballa
sense aturar-se. Respecte a
les detencions del dia ante-
rior no va voler aprofundir,
al·legant que el jutjat número
2 de Tortosa ha decretat
secret de sumari però va
remarcar que els escorcolls
van ser derivats per unes pri-
meres querelles-denúncies
produïdes a l'agost 2013, a
les que posteriorment es van
anar sumant d'altres. Faura
va explicar durant la roda de

premsa que van col·laborar
amb el cos policial facilitant la
documentació requerida i
declarant. Respecte a la notí-
cia que dimecres es va filtrar
als mitjans on l’informe de
l’administrador concursal
xifra el deute en prop de
50MEUR, l'advocat va voler
explicar que aquest “no és el
valor real del deute”, ja que hi
ha més de 20 MEUR avalats,
pel que “el deute real” seria
d’uns 27 MEUR. També va
afegir que el concurs es va
presentar quan es va detec-
tar un deute d’uns 12-15
MEUR vençuts. La resta del

deute és conseqüència del
venciment anticipat que pro-
voca les causes juridiques
del concurs. Per tant, per la
mala gestió financera d’anys
“la bola cada cop s’ha fet
més grossa” esperant solu-
cionar-ho a força de confiar
que, amb les temporades
que vindrien, es podrien
pagar els deutes. L'advocat
reconeix una mala gestió
financera i irregularitats
comptables però va voler
remarcar que no és el mateix
que una gestió fraudulenta.
Va explicar que tant l'auditor
extern com un intern, que van

contractar per poder esclarir
els fets, no van poder trobar
cap prova que cap membre
de la companyia s'hagi apro-
piat de diners de forma inde-
guda, “no tenim constància
que ningú hagi posat la mà al
calaix”. Per altra part, sobre
la presumpta apropiació frau-
dulenta d’uns 300.000 euros
que estarien investigant els
Mossos, Xavier Faura va dir
que “qui ha donat aquesta
informació, menteix”. I va
puntualitzar que aquesta xifra
fa al·lusió a uns préstecs, que
no són de naturalesa bancà-
ria i que ja van ser tornats 8
mesos abans que Agrofruit
entrés a concurs. Després
de la caiguda l'any passat de
la producció a uns 12 milions
de kg, aquest any es pre-
veuen tornar a tenir una pro-
ducció de 40 milions de kg
que donarien uns 22 MEUR
de facturació, “gràcies al fet
que els clients no ens han
abandonat, els pagesos han
retornat i estem treballant” va
recalcar l'advocat. La instruc-
ció del cas continua avui amb
declaracions als jutjats.

Aquesta setmana s’estan
duent a terme els treballs
de restauració de la llacu-
na de l’Estany Tort. Així, es
procedirà a la recuperació
de la llacuna gràcies al tre-
ball de l’Associació, sense
ànim de lucre, Paisatges
Vius amb la qual
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar té un acord de
custòdia per aquest espai
natural. De fet, a través
d’aquest acord i amb l’aju-

da de la Fundació
Biodiversitat del Ministeri
de Medi Ambient, fa tres
anys es va poder actuar a
la zona amb la protecció
de la comunitat dunar. I és
que la recuperació de la
llacuna s’emmarca en
aquest projecte que no
s’ha pogut realitzar fins
ara quan  el Costes del
Ministeri de Medi Ambient
ha donat el permís.

Nova plana web
D’altra banda, l’Ajuntament
de l’Ametlla compta amb
una nova pàgina web total-
ment operativa. Així ‘si cli-
quem a
www.ametllamar.cat/ajun-
tament trobarem una
nova plana web amb infor-
mació actualitzada, rees-
tructurada i amb un accés
més fàcil. És a dir, més
usable’. 

Recuperació de la llacuna de l’Estany Tort

Pelegrí demana
a Europa més
suport per
combatre el
cargol poma

«Ha hagut una mala gestió, però això no és 
el mateix que una gestió fraudulenta»

Després de l’escorcoll a la seu d’Agrofruit i Ebrefruit, l’empresa va fer els seus aclariments 

Gràcies a l’Associació Paisatges Vius

La Federació Comercial i de Serveis Tortosa+
ha instal.lat una pista de gel de 200 m2 a la
plaça de l'Ajuntament amb l'objectiu de dina-
mitzar comercialment la ciutat durant la cam-
panya de Nadal i Reis. La pista obrirà avui 5
de desembre i estarà operativa fins al Dia de
Reis. Es tracta d'una iniciativa promoguda per
l'entitat, que representa els interessos de 6
associacions del comerç i la restauració amb
més de 800 empreses, i que compta amb el
suport de l'Ajuntament de Tortosa, la
Diputació, la Generalitat, la Cambra de
Comerç i altres entitats i empreses. A la foto,
durant la instal.lació, aquesta setmana.

Des d’avui, a gaudir de la pista de gel
A la Plaça de l’ Ajuntament de Tortosa

ACTUALITAT

El conseller d’Agricultura i
president d’Areflh, Josep Ma.
Pelegrí, dimecres, va traslla-
dar al comissari d’Agricultura
de la CE i al president de la
Comissió d’Agricultura del
Parlament Europeu la preocu-
pació de Catalunya per la
persistència del veto rus
davant l’inici de la campanya
del 2015, i també per l’im-
pacte del cargol poma i va
demanar més suport
d’Europa per combatre la
plaga.
Pelegrí va comunicar, a Phil
Hogan i també a Czeslaw
Adam Siekierski, la problemà-
tica derivada del veto rus -
tenint en compte, que s’està
davant de l’inici de la campan-
ya de 2015-, així com per la
derivada del cargol poma,
alhora que li ha demanat que
s’ajorni durant un any (2015)
l’aplicació del greening de la
nova Política Agrària Comuna
perquè encara està per defi-
nir com es desenvoluparà, i
el sector ja ha plantat els con-
reus de la campanya 2015.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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La congelació del preu de
l'aigua va comptar amb el
suport del grup de CiU, l'o-
posició d'ERC i IC-ET i
l'abstenció de PSC, PP i
PxC. Pel que fa al clave-
gueram, la proposta per
mantenir preus va obtenur
els vots favorables de CiU,
PSC, ERC i IC-ET, i l'abs-
tenció de PxC. En l'apartat
de propostes de grups
municipals, CiU, ERC i IC-
ET van aprovar una moció
dels republicans autoincul-
pant-se en l'organització
del 9-N. El PSC es va abs-
tenir i PP i PxC van votar
en contra. En la mateixa
sessió plenària es va apro-
var així mateix les
mocions presentades pel
PSC en defensa i suport
dels clubs esportius de
base, i contra la violència
masclista. La majoria del
Ple també va donar suport

a la proposta impulsada
pel grup d'ERC sobre la
resolució de la manca de
conciliació de l'inventari de
Béns i Drets de
l'Ajuntament amb les
dades comptables. Per
contra, no van prosperar
les mocions del PSC sobre
un calendari sobre les pis-
cines, sobre la reparació
del ferm en diferents vies,
i la que demanava gratuï-
tat de la 1a. hora dels pàr
quings soterrats per als
usuaris del comerç. 

La majoria del Ple també
va tombar les mocions
d'IC-ET demanant millores
al Grup el Temple, i la que
demanava una consulta
sobre la remodelació de la
plaça Mossèn Sol. 
Tampoc van prosperar les
propostes del grup de PxC
sobre la petició de fer
complir la Llei d'horaris
comercials durant les fes-
tes de Nadal i Reis, i la que
demanava inspeccions als
establiments multipreu.

L'Ajuntament de
Tortosa va aprovar, en
sessió plenària, la con-
gelació de les tarifes
de consum de l'aigua i
del clavegueram per a
l'exercici 2015.

Adam Tomàs, portaveu i
regidor del grup municipal
d’Esquerra d’Amposta, ha
contestat a les declara-
cions de l’alcalde
d’Amposta sobre la gestió
del transport adaptat a
càrrec de la Fundació
Privada de Serveis Socials
del Montsià (FUSSMON).
Tomàs ha afirmat que
‘Ferré menteix quan diu que
és ERC qui qüestiona la
cessió de la gestió del
transport adaptat a FUSS-
MON, perquè la veritat és
que són els informes de
Secretaria i Intervenció del
mateix ajuntament qui ho
qüestionen’. En el mateix
sentit, el portaveu republicà
ha recordat que els docu-
ments que aporta l’alcalde
només indiquen que el ser-

vei funciona correctament;
ara bé, això no significa, tal
com apunten els informes
de Secretaria i Intervenció,
que el procediment admi-
nistratiu per contractar la
gestió del servei sigui l’ade-
quat. El regidor republicà
ha acusat Manel Ferré, pre-
sident de l’Ajuntament, de
l’Hospital Comarcal del
Montsià i de FUSMMON, de
fer sevir l’Hospital i FUSM-
MON per, així, poder seguir
procediments administra-
tius més laxes dels que es
veuria obligat a complir en
cas que el mateix procedi-
ment es fes des de
l’Ajuntament. Davant dels
dubtes que han generat en
Esquerra d’Amposta - ERC
els informes de Secretaria i
Intervenció de l’Ajuntament

d’Amposta, el portaveu
Adam Tomàs ha afirmat
que ‘no judicialitzarem la
política ampostina portant
el cas al Tribunal
Contenciós Administratiu,
però sí que utilitzarem un
altre mitjà fiscalitzador per
saber si s’ha actuat de
manera correcta o no. Per
tant, ho farem arribar al
Tribunal de Comptes’.
Tomàs lamenta que ‘Manel
Ferré, que a més de ser
alcalde d’Amposta és presi-
dent del Consorci de Salut i
Social de Catalunya, sigui
capaç d’ignorar i saltar-se
informes desfavorables de
Secretaria i Intervenció a
l’hora de portar a terme
aquest procediment de
contractació administrati-
va’. 

Adam Tomàs ha fet saber
que aquest no seria un fet
aïllat, perquè el Consell
d’Administració de
l’Hospital Comarcal del
Montsià va encarregar una
auditoria interna sobre el
control de les finances de
l’exercici 2013 i hi aparei-
xen 16 casos que no s’ajus-
ten al procediment que fixa
la Llei de contractes del
Sector públic i que, en
total, sumen més de 4
milions d’euros. 

L’alcalde
L’alcalde, Manel Ferré, al
respecte, ha manifestat
que ‘clarament ERC i
Plataforma per Catalunya
van en la mateixa línia fent 

qüestió de tot el que afecta
a l'Hospital i a la FUSSMON. 
En qualsevol cas, disposen 
de tota la informació per-
què és un organisme del tot
transparent, prova d'això
és que tenen a les seves
mans el resultat de l'audito

ria sobre el qual fan aques-
tes afirmacions’. 
Ferré afegia que ‘mentre 
nosaltres treballem per tirar
endavant projectes que són
molt importants per a la ciu-
tat ells simplement es dedi-
quen a qüestionar-ho tot’.

ERC portarà el procediment de contractació del 
transport adaptat d’Amposta al Tribunal de Comptes

Atès que l’Ajuntament de
Sant Jaume té la voluntat
d’assegurar el dret de les
persones a viure dignament
durant totes les etapes de la
vida mitjançant la cobertura
de llurs necessitats perso-
nals bas̀iques i de les neces-
sitats socials, en el marc de
la justícia social i del benes-
tar de les persones.
Atès que SOREA ha posat
en marxa el Fons de
Solidaritat, que és una inicia-
tiva adreçada al col·lectiu de
persones en risc d’exclusió
social amb l’objectiu de con-
tribuir a superar dita situa-
ció, mitjançant un ajut que
comportarà el 100% de l’e-
xempció del consum d’ai-
gua, de la quota de conser-
vació, segons padrons i
dels impostos a aquelles
unitats familiars que estiguin
en situació de precarietat
i/o urgència social, comp-
tant sempre amb el corres-
ponent informe dels tècnics
dels Serveis Socials comar-
cals, dels que disposa
l’Ajuntament. Per tot plegat,
dilluns, Castor Gonell alcal-
de de l’Ajuntament de Sant
Jaume a i Jordi Azorin, en
representació de SOREA,
han signat un conveni per a
que les families que no
puguin satisfer les seves
quotes vegin sufragada
aquesta despesa mitjançant
l’anomenat fons. Aquest
conveni és renovable anual-
ment.

Sant Jaume signa
un conveni 
amb Sorea

El Ple de l’Ajuntament de Tortosa aprova la
congelació de les tarifes de l’aigua i del clavegueram
Per a l’exercici 2015

I diu que el president de l’Hospital Comarcal, de Fussmon i de l’Ajuntament, Manel Ferré, «menteix»

ACTUALITAT

El candidat socialista a l’alcaldia i portaveu del grup municipal, Enric Roig, ha exposat que “vam presentar una moció al ple
en què demanàvem que s’informés a la ciutadania del calendari real per a la construcció de les noves piscines després que ha-
gin passat deu mesos des de la rescissió del contracte a l’empresa adjudicatària i tres des que havíem de tenir notícies noves
sobre la situació tal com va assegurar l’alcalde, Ferran Bel. Simplement volíem un calendari i la resposta va ser que no el tin-
dríem”. Roig ha volgut fer una crida a ERC a no “fer de còmplice” de CiU en la nefasta gestió d'un dels projectes més impor-
tants per a la ciutat. En aquest sentit, Roig ha anat més enllà i ha reclamat al grup d’ERC que “no sigui ambigu” i i que es po-
sicioni sobre l’actual situació. Des d’ERC Tortosa es responia dient que han denunciat reiteradament "la mala gestió del govern
municipal de CiU en les piscines de Tortosa, que ha costat temps i diners als ciutadans, deixant l'equipament derruït durant els
darrers anys". Davant d'aquesta situació, el President local, Marc Puigdomènech, ha insistit que "des d'ERC volem que es de-
sencalli aquest projecte de ciutat, i per fer-ho creiem que cal parlar amb tothom, govern i oposició". ERC ja ha avançat que no
s'aixecarà de la taula de negociació, i que seguirà aportant propostes de millora al projecte presentat, com per exemple la ne-
cessitat d'ampliar les grades previstes, que els republicans consideren insuficients. Puigdomènech ha reclamat "a CiU que no
es repeteixi la mala gestió del passat, i a tots els grups que s'arribi a un consens el més aviat millor per tirar les noves pisci-
nes endavant".

El PSC diu que és incomprensible que ‘CiU no tingui ni calendari de la construcció de les
noves piscines’ i critica ‘l’ambigüitat d’ERC en aquest tema’

ERC denuncia la mala gestió de CiU en les piscines, però insisteix que ‘cal negociar entre tots’
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Els pressupostos de la
Generalitat per al 2015
destinen una partida de
17.249.521,12 euros en
inversions destinades a
les Terres de l'Ebre, que
representen l'1,8% del
total a Catalunya. Entre
els projectes més desta-
cats d'aquests pressupos-
tos, que s'han presentat
aquest dimarts, hi ha la
nova seu de les delega-
cions del Govern a les
Terres de l'Ebre a Tortosa
amb 2,65 milions, les
obres de nova construc-
ció de la comissaria dels
Mossos d'Esquadra a
l'Ametlla de Mar, xifrades
en 1,15 milions, l'edifici
del nou CAP de Roquetes
i base comarcal del SEM,
d'1,48 milions, i també la
construcció del CAP
d'Amposta (333.716
euros).

El Baix Ebre és la comar-
ca que compta amb més
pressupost per al 2015.
Concretament 9.383.002
euros, dels quals 2,65
milions hi ha la nova seu
de les delegacions del
Govern a les Terres de
l'Ebre a Tortosa, 1,15
milions a les obres de
nova construcció de la
comissaria dels Mossos
d'Esquadra a l'Ametlla de
Mar i 1,48 milions per a
l'edifici del nou Centre
d'Atenció Primària (CAP)
de Roquetes i base
comarcal del Sistema
d'Emergències Mèdiques
(SEM).
A la Ribera d'Ebre el
Govern ha pressupostat
destinar-hi 4.732.397
euros. Gairebé la meitat
d'aquests pressupostos
de la comarca, 2,5
milions, serviran per a la
constitució del cens
emfitèutic de l'Hospital de
Móra d'Ebre conjuntament

amb el de l'Hospital
Comarcal de la Selva.
La provisió per a la comar-
ca del Montsià puja a
2.381.003 euros.
D'aquesta xifra destaquen
els 697.481 euros per a
les obres de restauració al
nucli de Violí a Sant Jaume
d'Enveja, els 437.861

euros que es destinen a
les obres de conservació
en diversos trams de
carreteres i 333.716
euros per a la construcció
del CAP d'Amposta.
Finalment, la Terra Alta té
pressupostats 753.118
euros, dels quals
437.861 euros es pre-

veuen per a obres de sen-
yalització i manteniment
de trams de carreteres.

L’Ajuntament de
Roquetes ha decidit
congelar les ordenan-
ces Municipals, és a
dir, els impostos,
taxes i preus públics
per a l’any 2015. La
mesura aprovada per
l’equip de Govern
d’ERC i CiU va comp-
tar amb el suport del
PP i l’abstenció del
PSC i PxC. La regidora
d’Hisenda, Tere

Moreso, ha explicat
que l’ajuntament és
conscient de les difi-
cultats econòmiques
que passen moltes
famílies i que per això
s’ha decidit per segon
any consecutiu no
pujar l’import de les
ordenances.
Un dels impostos que
més afecten les famí-
lies és el de Béns i
Immobles, l’IBI. Tot i

que l’import cadastral
ve marcat per l’Estat,
la part que poden gra-
var els ajuntaments, a
Roquetes també s’ha
decidit no augmentar.
A més de no incremen-
tar l’IBI per l’any 2015,
la regidora d’Hisenda,
Tere Moreso, ha expli-
cat que l’ajuntament
es mostra sensible
amb la situació econò-
mica dels ciutadans i

que per això l’any
vinent es fraccionarà
el cobrament de l’IBI
en dos rebuts.
A més de congelar les
ordenances per a l’any
2015 l’ajuntament ha
creat una nova boni
ficació del 50% el la
taxa dels drets d’exa-
men, a més de mante-
nir les bonificacions
existents del 50% en
l’IBI per a famílies nom-

broses, el 50% de
bonificació en la
plusvàlua de transmis-
sions de terrenys o la
bonificació en les
llicències de construc-
ció de fins al 50%,

entre d’altres.
Abans de finalitzar el
mes de desembre l’a-
juntament de
Roquetes té previst
aprovar el Pressupost
General de l’any 2015.

Roquetes congelarà els impostos als ciutadans per segon any consecutiu

La nova estació
d’autobusos
d’Amposta, en
funcionament

Els pressupostos de la Generalitat per al 2015 inclouen 
17,2 milions en inversions a les Terres de l'Ebre

Entre els projectes destacats, la seu de les delegacions del Govern a Tortosa i la comissaria dels Mossos a l'Ametlla

Es crea una nova bonificació i es mantenen les existents

ACTUALITAT

Baix Ebre: 9.383.002 E

Ribera: 4.732.397 E

Montsià: 231.003 E

Terra Alta: 753.118 E

L'equipament ha suposat
una inversió de més d'un
milió dos cents mil euros i
va iniciar-se a l'abril d'en-
guany. A més de l'andana,
també té un edifici terminal
amb sala d'espera, despatx
de bitllets i servei de bar,
així com una àrea d'aparca-
ment exterior per uns 40
turismes. Amb l'entrada en
funcionament d'aquesta
nova estació, ubicada a la
plaça de la Castelllania,
queda fora d'ús la parada
de l'Avinguda Catalunya.
Está previst que l'11 de
desembre el conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, visite l’estació
per fer-ne la inauguració.

«Retards en les
mesures en la
lluita contra el
cargol poma»

La Unió de Pagesos ha
denunciat aquest dimecres
els retards en l'aplicació de
les mesures per lluitar con-
tra el cargol poma per part
de la Generalitat. Segons el
sindicat, la manca de coor-
dinació i la falta d'agilitat de
l'administració en la lluita
contra la plaga al delta de
l'Ebre, sobretot pels "conti-
nus retards" en l'aplicació
de les mesures tècniques
acordades, fa que perdin
efectivitat i que s'incremen-
tin els costos afegits per
als productors, que ja
sobrepassen els 250 euros
per hectàrea. 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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El ple del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre va apro-
var per unanimitat les bases
per la concessió de subven-
cions per al reequilibri terri-
torial comarcal. Aquestes
subvencions, derivades del
conveni anual signat el pas-
sat 26 de novembre entre
l’ens comarcal i l’Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs II
(ANAV), s’adrecen als ajunta-
ments de la comarca
–Benissanet, Ginestar,
Miravet i Rasquera- que no
poden ser beneficiaris de les
subvencions estatals desti-
nades a dotacions i inver-
sions en infraestructures
derivades de l’aplicació dels
plans d’emergència nuclear.
L’import màxim de l’ajut pel
2014 és de 10.000 euros
per cadascun dels quatre
municipis. El president del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Jordi Jardí, va
explicar que aquestes sub-

vencions s’han vist reduïdes
perquè ANAV va retallat un
20 per cent els recursos
destinats al consell. Jardí va
dir que “plou sobre mullat”,
va fer referència al fet que
ANAV “va retallar un 50 per
cent l’any passat i aquest
any un 20 per cent més”, i
va qualificar aquesta decisió
de “capritxosa i no l’ente-
nem”. Segons Jardí, “això
està dificultant molt la gestió
dels serveis socials” perquè
trontolla “la possibilitat de
tirar endavant ajudes a les
necessitats de primer ordre
que tenen persones de casa
nostra”. Segons el president
comarcal, tots els grups polí-
tics van acordar crear una
comissió de negociació amb
ANAV per “intentar fer refle-
xionar a la principal empresa
de la nostra comarca perquè
recondueixi la seva voluntat
de liderar econòmicament
aquest entorn i que sàpiguen
que són cabdals per a la
nostra comarca i la nostra
gent i ho han de demostrar
amb la generositat que ho
han fet fins fa un parell

d’anys”. “Treballarem per
reconduir aquesta situació i
fer reflexionar als dirigents
d’aquesta empresa”, i per-
què “recapacitin i vegin, que
per la nostra comarca, són
imprescindibles però ho han
de demostrar amb fets”, va
concloure el president
comarcal. El ple comarcal
també va aprovar l’addenda
de pròrroga del conveni de
col·laboració i encàrrec de
gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i el
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre per a l’any
2015, relatiu a l’oficina d’ha-
bitatge i l’addenda relativa al
programa de mediació per al
lloguer social. Finalment, a
l’apartat d’informacions, es
van donar a conèixer un
avanç amb els primers resul-
tats de temporada turística
d’estiu a la Ribera d’Ebre. En
aquest sentit, el president
del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Jordi Jardí, va
remarcar la “dinàmica
ascendent” dels darrers
anys pel que fa la gent que
visita els actius turístics de

la comarca durant els
mesos d’estiu.

Turisme en augment
Segons un anàlisi fet pel
Consell Comarcal sobre el
turisme  d’aquest estiu el
turisme familiar a augmentat
de 17 punts percentuals en
els tres darrers anys i també
la llargada de les estada s’ha
elevat, sent els llocs més
visitats de la zona el Castell
de Miravet i l’espai d’interès
natural de Sebes i el
Castellet de Banyoles.

Premi Sirga d’Or 2014
El proper 10 de desembre, a
les 19.00 h i a la Llanterna
Teatre Municipal de Móra
d’Ebre, tindrà lloc l’acte de
lliurament del premi Sirga
d’Or 2014, organitzat pel
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, amb la
col·laboració del Centre
d’Estudis de la Ribera
d’Ebre (CERE), i el suport
de l’Ajuntament de Móra
d’Ebre.

Un procés que s'ha
desenvolupat entre dis-
sabte passat i aquest
dimarts i en el que han
intervingut 431 veins
d’Ascó. La xifra supera
l'aconseguida l'any pas-
sat, quan van votar 377
persones. La proposta
més votada ha estat fer

un espai de lleure a la
zona de la pista del ten-
nis, amb 218 vots.
L'habilitació d'un accés
per a vianants des del
poble fins al Castell
d'Ascó n'ha aconseguit
184. 
L'edició d'aquest any ha
estat la primera que ha

comptat amb una plata-
forma de vot electrònic a
través de www.asco.cat,
que ha estat utilitzada per
27 persones. 
L'Ajuntament va endegar
aquesta iniciativa el 2011
i des de llavors s'ha cele-
brat cada tardor.

431 veïns d'Ascó van votar en els pressupostos 
participatius del municipi

La V Festa de l’Oli Nou,
declarada festa comarcal
de la Ribera d’Ebre tindrà
lloc aquest cap de setma-
na, dies 5 i 6, a la Serra
d’Almós. Aquesta Festa
comptarà amb una xerrada
a càrrec d’Esteve Martí
“Precaucions que s’han de
tindre amb l’oliva per fer un
bon oli” i jornada de portes
oberts diumenge, amb un
esmorçar popular, visites
guiades, excursió i visita als
olivers.
Per altra banda, Bot cele-
brarà demà dissabte al  seu
merca la IX Festa del
Mondongo organitzada per
l’Associació de Dones “La
Donzella” on es farà una
exhibició de l’elaboració
artesanal d’embotits, un
concurs de talladetes, i es
podrà gaudir d’animació
musical, parades de pro-
ductes artesanals i
esmorçar.

V Festa de l’ Oli
Nou i IX Festa
del Mondongo

El cap de setmana passat
Ascó va acollir la seva VI
Fira de Nadal amb activitats
diverses al llarg de les dues
jornades, tals com: l’exposi-
ció Pintem Ascó, un con-
cert de gospel a càrrec de
Gospelsons i animació per
part del grup Passes
Llargues. Per altra banda la
localitat també va celebrar
aquells dies la IV Mostra de
Cava amb tastos de vins i
degustacions de diferents
caves escollits per a l’oca-
sió de més d’una vintena de
cellers destacats tals com
Parès Baltà o Mascaró. Els
participants també van gau-
dir de la gastronomia local
de les Terres de l’Ebre.

Mostra de Cava i
Fira de Nadal

a Ascó

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre aprova les
bases de subvencions pel reequilibri territorial

Destinades a Benissanet, Ginestar, Miravet i Rasquera que no poden ser beneficiaris de les estatals

La proposta més votada ha estat fer un espai de lleure

ACTUALITAT
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El ple municipal de
Deltebre, en sessió ordinà-
ria, ha aprovat per unanimi-
tat de tots els grups polítics
declarar bé d'interès cultu-
ral (BCIL) el conjunt arqui-
tectònic de la parròquia
Sant Miquel que inclou
l'esglèsia, la casa abadia, el
saló parroquial i la casa del
vicari. La proposta d'aques-
ta declaració destaca, entre
d'altres raons, l'interès
arquitectònic i artístic del
conjunt i el paper dinamitza-
dor social i cultural d'un
sector important de la
població. L'Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, destacava que
"aquest conjunt tot i no tenir
una antiguitat considerable,
és singular i forma part del
nostre patrimoni històric; la
història encara que sigui
recent té tanta importància
com la que és més antiga"
mentre afegia "aquesta
declaració permet poder
acollir-nos a una subvenció
de l'estat que permetria reo-
brir el saló parroquial".
El portaveu de CiU, Lluís
Soler, manifestava "hem
votat a favor perquè consi-
derem que és una proposta

interessant, tot i considerar
que ara caldria fer alguna
cosa amb la parròquia
l'Assumpció que està pen-
dent des de fa algun temps
de la construcció d'una saló
parroquial".
El mateix plenari aprovava
per unanimitat la moció pre-
sentada pels grups del PSC-
PM, ERC-AM i CiU sobre la
declaració de responsabili-
tat del 9N. Finalment s'ha
aprovat, amb el vot en con-
tra de CiU l'adquisició d'uns
terrenys situats a l'Avda La
Pau per tal de destinar-los a
vialitat.

Agustí Castells
La Generalitat de Catalunya
reconeix els mèrits laborals
de 12 persones i 4 empre-
ses amb les medalles i pla-
ques al treball President
Macià 2014. Els guardons
reconeixen treballadors i
empreses pels seus mèrits
laborals i la seva contribu-
ció a l'impuls de l'economia
catalana. També són un
reconeixement als treballa-
dors i empreses que s'han
distingit per la seva dedica-
ció, constància i esperit d'i-
niciativa en el treball, i a les
empreses i entitats que han

adoptat millores i iniciatives
de progrés en l'ordre labo-
ral. Els guardons es van
crear l'any 1938 i són
oberts a qualsevol persona
o entitat. Entre els guardo-
nats aquest 2014 destaca
el deltebrenc Agustí
Castells Casanova. El presi-
dent de la Generalitat, Artur
Mas, va presidir el passat 1
de desembre el lliurament
de les Medalles i Plaques al
treball President Macià
2014 al Palau de la
Generalitat de Catalunya.
Camí ‘la Catxa’
Arran del Conveni Marc de

col.laboració formalitzat
entre el Consell Comarcal
del Baix Ebre i la Diputació
de Tarragona en data 21 de
febrer d'enguany per tal
d'optimitzar la prestació
dels serveis municipals, i
del Conveni signat entre el
Consell Comarcal del Baix
Ebre i l'Ajuntament en data
6 d'octubre, s'ha concedit
una subvenció directa per
import de 19.410,78 euros
destinada a les obres d'a-
rranjament del camí munici-
pal "La Catxa", obres les
quals es varen iniciar el
dilluns 24 de novembre.

Deltebre declara bé d’interès cultural el conjunt
arquitectònic de la parròquia Sant Miquel

El Ple va aprovar-ho per unanimitat

L'alcalde d'Ascó, Rafel Vidal
(CiU), imputat per presumpta
malversació de fons públics
per haver utilitzat els serveis
jurídics municipals en una
querella contra el cap de l'o-
posició, Antoni Casanova (IA-
FIC), ha declarat aquest
dimecres al jutjat de
Gandesa. Els fets es remun-
ten al juliol de 2013, quan en
un ple Casanova va insultar
l'alcalde i aquest va presen-
tar una querella per injúries.
Posteriorment, un altre regi-
dor es va querellar contra el
batlle per haver utilitzat
diners públics en el primer
plet. Després de declarar
aquest dimecres durant més
de dues hores, Vidal ha
defensat la legalitat dels fets

i ha dit que ho va fer davant
els "atacs directes" als
òrgans de govern de
l'Ajuntament. 
En una sessió plenària cele-
brada a Ascó el juliol del
2013, la temperatura del
debat va pujar fins al punt
que el cap de l'oposició va
titllar l'alcalde del municipi
de "nazi i dictador". Arran
d'aquests fets, Vidal va pre-
sentar una querella per injú-
ries contra Casanova i, per
fer-ho, va recórrer als ser-
veis jurídics del consistori.
Posteriorment, un regidor i
company de partit del cap
de l'oposició, Salvador
Florido, es va querellar con-
tra Vidal i els tres membres
de la junta de govern per

haver utilitzat diners públics
en el primer plet.
Aquest dimecres, Vidal ha
hagut de comparèixer
davant el jutge com a impu-
tat per un presumpte delicte
de malversació de fons
públics. El batlle ha entrat a
l'edifici judicial de Gandesa
pels volts de les nou del
matí i n'ha sortit a la una del
migdia. Segon fonts munici-
pals, l'alcalde ha prestat
declaració durant gairebé
dues hores davant el jutge,
assistit per un advocat parti-
cular. Després de declarar,
l'alcalde ha justificat la legali-
tat dels fets denunciats i ha
afirmat que ho va fer davant
els "atacs directes" als
òrgans de govern del consis-

tori i perquè els insults profe-
rits a la seva persona es van
fer com a president del ple,
en exercici de les seves fun-
cions i en sessió plenària al
consistori. "Ha afectat els
òrgans municipals, a la insti-
tució i a la població, i com

que no ens han deixat cap
més sortida, hem hagut d'in-
tentar reconduir la situació
per mitjà dels mecanismes
legals que hem considerat
pertinents", ha afegit Rafel
Vidal als mitjans de comuni-
cació (text i foto: ACN).

L'alcalde d'Ascó defensa que va utilitzar els serveis jurídics municipals 
pels "atacs directes" a la institució

El Centre de Convencions
de Port Aventura es va
omplir el dijous dia 20 de
novembre en la 25a Nit del
Turisme organitzada per la
Diputació de Tarragona.
Més de 500 persones vin-
culades al sector turístic
públic i privat de la Costa
Daurada i les Terres de
l'Ebre es van aplegar a la
celebració, que la Diputació
organitza a través del
Patronat de Turisme.
Durant l'acte, es van lliurar
els premis Costa Daurada i
Jordi Cartanyà, que reco-
neixen diferents iniciatives
impulsades en benefici del
sector.
El premi Jordi Cartanyà
2014, que distingeix mate-
rial de promoció turística
editat durant aquest any, ha
estat atorgat a la campan-
ya “La Ciutat del Riu”
d'Amposta. L'audiovisual
premiat presenta tot allò
que el turista pot trobar al
municipi d'Amposta i al seu
voltant.

Amposta
guanya el
permi Jordi
Cartanyà

ACTUALITAT

Rafel Vidal declara al jutjat de Gandesa com a imputat per presumpta malversació de fons públics

Aquest any hi ha 28  llums
decoratives repartides per
tota l’Avinguda Catalunya i 5
estelades, més el cartell de
l’Aldea amb la Torre a l’entra-
da dels dos barris propietat
de l’Ajuntament. També hi ha
20 campanes i 20 avets als
punts de llum de les faroles.
A la façana de l’Ajuntament
està el cartell de Bon Nadal.
A les places Dr. Maimó,
Països Catalans, hi haurà
com sempre  dos arbres
metàl.lics i al costat de
l’Ajuntament un altre. “Hem
traslladat les llums de l’anti-
ga baixada de la carretera
de Tortosa,  una a l’entrada
del Raval de Sant Ramon i
les altres dos a la nova bai-
xada de Tortosa fins la roton-
da, on hi haurà un arbre de
nadal metàl.lic”. Com a nove-
tat a l’Avinguda Francesc
Robert Graupera, “hi ha tres
tires de llums penjades (
boles i avet) i els Reis Mags
dalt de l’entrada del pavelló
poliesportiu”. L’encesa de
l’enllumenat estava prevista
per ahir la tarda. 

Encesa de
l’enllumenat
nadalenc a
l’Aldea
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Nadal ja està aquí i amb ell
la Tercera Trobada d’Art i
Artesania mensual de
Tortosa. Demà, com cada
primer dissabte de mes la
plaça Alfons XII de Tortosa
s’omplirà d’art local: pintu-
res, artesania, fotografies,
gravats, manualitats, etc.
En aquesta tercera troba-
da hi haurà més estands
dels habituals i es podrà
gaudir de la música
d'Albert Melero, manuali-
tats, d’un fotocool, de
poder intercanviar  opi-
nions amb els artistes, etc.
Comptarà amb la visita de
diversos càrrecs polítics
que com la resta de ciuta-
dans volen recolçar la pro-

moció de l’art i els artístes
de casa nostra. 
Per altra banda es vendran
les primeres 200 entrades
al preu promocional de 12
euros amb consumició
inclosa per al Festival de
Cap d'any 2015 de
Tortosa que tindrà lloc al
Pavelló Firal de Remolins.
Aquest esdeveniment que
comptarà amb 7 dj’s de
renom està organitzat per
Far Events i Happy Star.
A la pròxima trobada de
gener es sortejarà una cis-
tella solidaria amb una
obra de cada artista. 
Els ingresos obtinguts per
la venda de les butlletes es
destinaran a fins benèfics.

Presentació del llibre “La Clementina d’Alcanar a la cuina”

16ª Fira de l’Oli a la Fatarella

Demà 6 de desembre
Ulldecona celebrarà una jorna-
da dedicada a l'oli, l'or líquid, i
ho farà amb una programació
molt intensa que inclourà: una
visita cantada a càrrec de La
Jueva de Tortosa a través de
les Oliveres Mil·lenàries que
es troben a la Finca de l'Arión,
la representació teatral “La
Màquina del Temps a càrrec

del Patronat de La Passió
d’Ulldecona, tallers de collir
olives i de receptes de sem-
pre, tast d’olis i olives inclús a
ceguesa i dinar tradicional de
pagès al mateix Vilar. En aca-
bar es visitarà el Molí de la
Creu de La Galera on els par-
ticipants veuran el procés
d’obtenció de l’oli d’abans i
d’ara. 

Fira Olea Europaea a Ulldecona

Des d’avui i fins dilluns,
Tortosa acull la IV edició de
l'Exposició Internacional
d’Avicultura organitzada per
l’Associació de Criadors d’Aus
al Pavelló Firal de Tortosa.
La fira compta amb més de
2000 animals d’exposició i
més de 1000 per a la venda.
Aquesta tarda estarà obert al

públic de 18 a 20 hores des-
prés de fer-se el Concurs
d’Aus de Raça i la granja inte-
ractiva pels xiquets i xiquetes.
L’exposició torna amb més
activitats que mai: granja inte-
ractiva pels nens, venda i
exposició d’aus, degustació i
mercat de productes ecolò-
gics. 

IV Fira-Concurs d’Aus de Raça

El públic assistent a l’estand
que es va muntar especial-
ment per a mostrar el pro-
ducte estrella de l’agricultura
canareva, va descobrir les
excel·lències de la
Clementina d’Alcanar i va
poder gaudir d’un show-coo-
king a càrrec de Jaume
Biarnés, cap de cuina de la
Fundació Alícia. Mentrestant,
els paradistes que hi van
col·laborar van vendre les
clementines que van dur des
d’Alcanar la representació de
la pagesia canareva que s’hi
van desplaçar junt amb l’al-
calde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, i el regidor
d’Agricultura, Josep M.
Sancho. Aquesta acció
forma part de les actuacions
que des de ja fa temps es
van iniciar des de
l’Ajuntament canareu per a
promocionar la Clementina

d’Alcanar, però aquest cop,
també es va incloure el llibre
receptari elaborat per la
Fundació Alícia que conté les
propostes culinàries més
innovadores per mostrar les
grans possibilitats que ofe-
reix la clementina conreada a
Alcanar.
Aquesta acció s’emmarca en
una campanya promocional
que té la següent cita el pro-
per dia 13 de desembre, al
Mercat de la Llibertat, a
Gràcia. 
Es tracta d’una activitat orga-
nitzada conjuntament per
l’Ajuntament d’Alcanar, la

Fundació Alícia i l’Institut
Municipal de Mercats de
Barcelona, i compta també
amb la col·laboració dels
pagesos d’Alcanar.
El regidor Josep M. Sancho
feia valoració de l’acte, dient
que “aquests tipus d’actes
són necessaris perquè a
Barcelona no hi ha conscièn-
cia de què a Catalunya
també es fan clementines i
que són de destacada quali-
tat. Per això, cal donar-ho a
conèixer fent accions promo-
cionals com les que estem
fent als mercats de
Barcelona.”

Aprenem junts
D'altra banda amb motiu de
la presentació del projecte
d’aprenentatge servei
“Aprenem junts”,
l’Ajuntament d’Alcanar va
convocar dimecres als mit-
jans de comunicació a la
Biblioteca Pública Trinitari
Fabregat. És un projecte de
col·laboració entre l’Institut
Sòl de Riu i l’Ajuntament
d’Alcanar, la Biblioteca
Trinitari Fabregat d’Alcanar,
la Residència i Centre de Dia
L’Onada i l’associació
Alcanar Voluntariat.

La Clementina d’Alcanar, al mercat de
la Concepció de Barcelona

El passat dissabte 22 de
novembre, al Mercat de
la Concepció de
Barcelona va tenir lloc un
acte de presentació de la
Clementina d’Alcanar i
del receptari que ha ela-
borat la Fundació Alícia,
“La Clementina d’Alcanar
a la cuina”.

Tercera Trobada d’Artistes a Tortosa

El nombre d’artistes participants va guanyant terreny i augmentant 

ACTUALITAT

Aquest cap de setmana i dintre
el marc de la fira de l’Oli de la
Fatarella se celebrarà l'acte
d’entrega de la 3ª edició dels
Premis Terraltí, un certamen en
què el Consell Regulador

Denominació d'Origen
Protegida Oli de Terra Alta
guardona la tasca ben feta i la
qualitat dels olis verge extra de
les almàsseres  emparades
en aquesta DOP. 

Eufòric Urbà
Eufònic Urbà torna a l'Arts
Santa Mònica de Barcelona
els propers dies 11, 12 i 13.
Ho fa com a una extensió
urbana del festival Eufònic -
Arts Sonores i Visuals a les
Terres de l'Ebre amb un recull
de les millors instal·lacions i
actuacions audiovisuals que
van tenir lloc a la darrera edi-

ció el passat mes de setem-
bre, així com el resultat de les
diverses residències artísti-
ques i intervencions comissa-
riades per Eufònic. Tres dies
intensos que serviran per
donar a conèixer moltes crea-
cions gestades al territori o
creades expressament per a
l’ocasió.

La directora dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família a les Terres
de l’Ebre, Manolita Cid, va
entregar dimecres la Medalla
Centenària de la Generalitat
a la senyora Maria Borrell. Al
lliurament, van assistir amics
i familiars de l’homenatjada,
la qual va néixer l’any 1914 a

Ascó, on ha passat tota la
seva vida. Durant la guerra
va anar a viure a la Serra
d’Ascó. Es va casar, va tenir
dos fills i actualment també
té dos néts, tres besnéts. Va
treballar de mestressa de
casa, de transportista i a par-
tir de l’any 66 van regentar
un bar a la localitat.

Amb l’arribada del fred i la il·luminació dels càrrers amb motiu de
l’apropapent de l’època més màgica de l’any per a tants, comen-
cen les Fires de Nadal al nostre territori. Aquest cap de setmana
podreu gaudir de la 7ª Fira de Nadal al Nucli Antic de Tortosa i de
la 3ª Fira de Nadal de Tivissa.

Actualitat

La família de Joan Moreira
cedeix l’important fons privat
del folklorista tortosí al
Campus Terres de l’Ebre de la
URV. Inclou partitures, textos
originals manuscrits, cartes,
fotografies i dibuixos d’artis-
tes contemporanis a l’autor.
Ahir dijous es va fer un acte
públic a l'aula Magna per a
donar a conèixer aquesta ces-

sió. El filòleg Albert Aragonés
va impartir la xerrada i es van
mostrar documents impor-
tants del fons, entre ells unes
cartes que el musicòleg Felip
Pedrell va escriure a Moreira.
El pròxim dijous el campus
acollirà la conferència “Lliçons
de vida de la filosofia antiga” a
càrrec del filòsof i comunica-
dor Roman Aixendri.

Activitats al Campus URV

Medalla Centenària
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CRAC de la setmana: David Gámez, director L’AKADEMIA Tortosa
MICHEL VIÑAS

“EL NOSTRE OBJECTIU ÉS PROMOURE UNA VERITABLE EDUCACIÓ EMOCIONAL”
L'AKADEMIA Tortosa és un
projecte educatiu que pro-
mou de forma gratuïta l'edu-
cació emocional entre els
joves de 16 a 22 anys, edifi-
cat sobre quatre grans
pilars: 1.- L’altruïsme; 2.-El
compromís; 3.-La Qualitat;
4.-La vocació de Servei.
Parlem amb Davod Gámez,
director de l’Akademia
Tortosa. Entrenador d’habili-
tats i competències. Coach.

Pregunta: Quan i com va
sorgir la idea de crear
l’AKADEMIA?
Resposta: Quan vaig detec-
tar el desànim generalitzat i
la falta d’autoconeixement,
compromís i responsabilitat,
motivació i actitud entre els
joves que em relaciono. Han
sigut els joves, els meus
cercles, la meva experiència
com a docent d’Institut, qui
de forma directa o indirecta
reclamaven una acció enca-
minada a descobrir noves
vies per les quals crèixer

armònicament com a perso-
na. Va ser aleshores que
vaig apostar per aportar
valor a la societat mitjançant
un model que s’estava ins-
taurant a moltes capitals de
la península i dels país, la
AKADEMIA. Projecte
Educatiu d’Educació
Emocional vinculat al Màster
“Desarrollo personal i lide-
razgo” de la Universitat de
Barcelona. A dia d’avui
podem dir que aquest
Màster és el més demandat
en la història dels Màsters
de Catalunya i Espanya, i
això és una evidència clara
del creixent interès i neces-
sitat d’educar-nos des de les
emocions, com a motor de
canvi cap a l’excel.lència
personal i social, i com més
joves, millor. A què esperar
quan les emocions ens
acompanyen inclús des d’a-
bans del part? 
P: Quin és l’objectiu?
R: Promoure una veritable
educació emocional, des de

l’experiència, la vivència, el
procés i la millora personal,
des de l’acompanyarment
en el procés de canvi dels
joves, a que descobreixin
qui són realment, quines són
les seves potencialitats,
talents, competències, habi-
litats, creences, valors.
Conèixer el funcionament de
la ment; descobrir i poten-
ciar les qualitats, fortaleses i
virtuts innates; promoure el
descobriment de la vocació
professional i entrenar la
responsabilitat per a crear
una vida plena i amb sentit.
Deu n’hi do, oi? Segons la
UNESCO, l’educació emocio-
nal és un complement indis-
pensable en el desenvolupa-
ment cognitiu i una eina
fonamental de prevenció,
nosaltres li fiquem passió i
acció ja que ho creeim fer-
mament.
P: Quants d’alumnes tenen?
Estan arribant al jove i als
pares ebrencs per poder
entendre que es pot millorar
amb el vostre projecte?
R: Actualment som 31 ins-
crits, 31 joves comprome-
sos amb ells mateixos.
Tenim la sort d’haver arribat
a les diferents poblacions
Ebrenques, de Gandesa a
Amposta, arribant a joves de
les nostres comarques
mereixedors d’una educació
emocional de qualitat.
Noslatres diem que la verta-
dera revolució és dins de
cadascú, nosaltres (l’equip
format per més de 20 pro-
fessionals de l’àmbit de la
salut, psicologia, el
Coaching, el Circ, la música,
la dansa, nutrició, meditació
i ioga, principlament) el que
aportem és l’acompanya-
ment durant 9 mesos en
l’autoconeixement, el creixe-
ment personal i el creixe-
ment professional.
P: Expliqui’ns alguns exem-
ples per a situar-nos del que
transmeten a l’AKADEMIA?
R: L’exemple més clar el
tenim en els mateixos joves.
Tots volen repetir l’experièn-
cia (jeje...). Hi ha un jove en
particular que es va inscriu-
re a l’AKADEMIA amb manca
de brúixola personal, i per
tant, professional. Apàtic
amb el dia a dia, amb la
situació que vivia. En un any
aquest mateix jove s’ha con-
vertit en empresari.
Nosaltres en realitat no hem
fet res, ell va decidir canviar
i nosaltres li vam oferir l’o-
portunitat d’obrir les seves
pròpies portes, els seus pro-

pis valors, a gestionar les
seves emocions. Des de
l’autoconeixement i la gestió
emocional, amb una bona
dosis de motivació, actitud,
habilitat i coneixement els
joves són imparables. L’èxit?
En el descobriment i l’entre-
nament personal. No hi ha
millora sense aquesta fòr-
mula màgica.
P: És assequible ser alumne
de l’AKADEMIA? 
R: Molt assequible! Has de
ser valent i arriscat en tu
mateix i estar convençut de
que tens una versió millor a
descobrir. I això no té preu.
Som una entitat sense ànim
de lucre; oferim el nostre
talent, coneixement i temps
de forma gratuïta al servei
dels joves, del nostre futur
col.lectiu. Ens sustenten els
valors, valors com:
Consciència, servei,
Entusiasme, Qualitat,
Simplicitat, sostenibilitat i
Integritat. La resta, ho
podem comprar! 
P: La força de la ment...
R: Bàsica per a asssolir
qualsevol objectiu vital.
Entrenable i capaç de gene-
rar canvi. Potenciadora i limi-
tadora. Fem una prova? Has
pensat en tot el que et dius
al llarg del dia? Quines parau-
les utilitzes? Com et visualit-
zes a tu mateix? El món que
veiem, toquem, olorem,
existeix fora de la ment, o el
crea la nostra pròpia ment?
Com ens emocionem? Què
em diu cada emoció que
visc? Aprenc del missatge
que em donen? Com treba-
llen les neurones, les
cèl.lules del cervell i els seus
gens que ens permeten
aprendre i memoritzar? Com
veus als demés? En funció
de com responguis, la teva
ment dicta i el teu comporta-
ment actua, és una cadena
que quan descobreixes els
seus mencanismes, es con-
verteix en la teva millor alia-
da. Des dels coneixements
de la neurociència, la psico-
logia, el coaching, la medici-
na, aportem eines per gene-
rar un ment positiva, ressi-
lient, proactiva, conscient,
responsable i compromesa
per assolir allò que volem,
allò que ens fa feliços.
P: Fins quin punt es millora
el rendiment?
R: Fins on estiguis disposat.
La ment no té límits. Creure
és crear, en realitat el meca-
nisme és complex, el funcio-
nament senzill. Això sí, per a
rendir es necessiten 3

paraules clau: Entrenar,
Entrenar i Entrenar
P: També estan treballant en
col.lectius esportius per a
millorar rendiments.
R: Exacte! També estem
portant tota la nostra moti-
vació i energia cap al camp
esportiu ja que ens apassio-
na i ens reta aportar a l’es-
port del territori una vessant
més psicològica. Sobretot
hem adquirit un compomís
amb el territori, fet que
reforça la convicció de la
feina ben feta cap a
l’excel.lència. Juntament
amb Pere Clotet, psicòleg,
Nacho Pérez com a ex-juga-
dor de futbol i entrenador  i
jo mateix, David Gámez com
a Coach, estem despertant
el potencial de les persones
i l’equip per a l’alt rendiment
i la consecució d’objectius.
P: Si els equips professio-
nals tenen un psicòleg deu
ser per alguna cosa. Però la
inversió pressupostària
encara al futbol regional no
ho permet...o estem més
prop?. Sobre tot al fubol for-
matiu seria important.
R: El psicòleg i el coach
acompanyen per optimitzar,
gestionar i millorar el rendi-
ment en l’esport. És cert
que els pressupostos en
aquest sentit són escassos
però el compromís des de la
passió i la intenció de millo-
rar en el camp esportiu hi
són, i com que no tot té un
valor económic, apostem
per valors com l’entrega, el
compromís i la responsabili-
tat de poder compartir els

nostres coneixements i pas-
sió amb esportistes indivi-
duals i equips esportius,
majoritàriament de futbol.
Ho pensem per que volem
apostar pel tret distintiu
entre el jugador bo i
l’excel.lent, aquell que té
esperit d’equip i gestiona les
seves habilitats mental-emo-
cionals per a l’assoliment
dels objectius personals i
d’equip. Pot ser els resultats
no acompanyen però l’es-
tructura d’equip cobra
ànima, identitat, una de les
claus de l’èxit esportiu i de
l’alt rendiment. Com hem
mencionat anteriorment,
com abans millor! El futbol
formatiu és clau en l’èxit i el
rendiment del jugador, són
les primeres experiències al
camp, els primers missat-
ges, la instauració de creen-
ces, el creixement en valors,
etc. En aquest cas la tasca
de l’entrenador, com es
comunica, com creu en l’e-
quip i en els jugadors, és
clau! 
P: Una curiositat i un cas
pràctic, al porter que no
para un penal (això li passa-
va a Zubizarreta fa anys..)
què li podrien recomanar?
R: Li recomanaríem que els
parés! (jeje) Bé! Són casos
que requereixen d’un conei-
xement sobre la situació
individual i d’equip del por-
ter. Els grans enemics
serien la por, la inseguretat,
la desconfiança,  el dubte,
les creences limitadores, les
experiències passades, la
pressió del moment, etc. Hi

ha una teoria psicològica
sobre el jo-espill (relacionat
amb les neurones espill) que
ve a dir que les persones
construeixen la imatge que
tenen de si mateixes (auto-
concepte) en base a la
forma en que pensen els
demés, probablemet
Zubizarreta ja tenia instaura-
da la creença que els penals
no eren el seu i entre tots li
vam fer creure que no els
pararia, fins al punt de crear-
li una identitat pròpia, per
que, qui seria Zubizarreta si
hagués parat penals? Era
possible canviar-ho entre-
nant! Qui sigui futbolero
recordarà el canvi de porter
que Van Ghal va fer en un
penal clau al Mundial; l’apos-
ta del canvi és una aposta
de reforçament psicològic,
al porter se li va dir: xaval,
creiem en tu! S’ho va creure
i ... el va parar! I Holanda va
passar ronda! S’ha de creu-
re! Quan creus tota pressió
és poca ja que baixa l’ìndex
d’estrés i d’angoixa. 
P: Per qui no ho sapigue
encara, on us pot trobar?
R: Ens poden trobar al face-
book de l’AKADEMIA Tortosa
o a la web www.laakade-
mia.org i per contactar ho
poden fer via e-mail a laaka-
demiatortosa@gmail.com.
Estem situats al Centre
Cívic, antic mercat de
Ferreries a Tortosa.
Dimecres de 17 a 20.
Gràcies i apostem cada cop
més en aquesta suma de
talents. Ah! I ja que s’apro-
pen els Nadals, Bon Nadal!.

L’AKADEMIA és un
projecte educatiu
que promou de
forma gratuïta

l’educació emocional
entre els joves de 
16 a 22 anys
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Un triomf agònic i de tre-
ball, en un partit, com els al-
tres jugats al camp petit de
gespa artificial, molt físic. I
l’Ascó té ofici i contundència
per afrontar-los però no s’a-
caba de trobar còmode per-
què els rivals es tanquen da-
rrera i deixen poc espais. 
El partit va ser anivellat i

no es va decidir fins els da-
rrers minuts, concretament
el 81, quan Gerard va inven-
tar un tret enverinat des de
fora de l’àrea i va batre al
porter gironí. Era l’1-0 i el gol

que obria la llauna i que tan-
cava el partit, doncs ja no va
haver-hi cap incidència mal-
grat que els dos equips gau-
dirien d’opcions per a poder
marcar. Un empat hagués es-
tat injust perquè l’Ascó va fer
un gran desgast, jugant amb
molta serietat defensiva. El

partit era important tenint en
compte que l’Ascó havia per-
dut el darrer partit a casa,
contra el líder, i a més venia
de guanyar al camp de l’Euro-
pa. Així mateix, cal conside-
rar que els de Rubio afronten
ara dos partits seguits fora
de casa, a Muntanyesa i a

Gavà. I tancaran l’any, ja ju-
gant al camp gran de l’estadi,
contra el Cerdanyola.
La classificació està ajus-

tada, a  la seua part alta. I
per això no poden haver-hi
concessions. L’Ascó és se-
gon. Queda molt. Però el ca-
mí del somni està traçat. 

Camí del somni

L’Ascó va guanyar el Pe-
ralada (1-0) en un altre
duel ajustat, com tots els
que s’estan jugant al camp
petit de gespa artificial,
anex a l’estadi. És el da-
rrer, perquè el proper, dia
21, ja es confia en poder-
lo disputar sobre la remo-
delada gespa natural de
l’estadi.

TERCERA DIVISIÓ

El FC Ascó és segon i està en la bona direcció per poder fer història al final de la lliga

M.V.

El diumenge a migdia escol-
tava les notícies. No es parlava
del partit At. Madrid-Deportivo.
Es parlava d’una batalla campal
entre grups ultra dels dos
equips i amb un desenllaç trà-
gic amb la mort d’un seguidor
del Deportivo. Per tant, tot el
demés no tenia importància. Ni
el resultat, ni qui havia marcat
els gols. Començava un altre
partit. Un altre partit del que se
n’ha parlat tota la setmana.
Penso que no cal valorar qui va
començar la batalla o qui va
continuar-la. I si l’enfrontament
dels dos equips havia d’haver
comportat qualificar el partit
d’alt risc perquè els ultres s’ha-
vien pogut citar abans del seu
inici. No ho sé. No val la pena
fer càlculs ara ja. Estem lamen-
tant la pèrdua de la vida d’un
seguidor del Depor, ultra però
seguidor. Jimi. Una persona. 
I això és el més greu. I el que

entre tots hem de denunciar.

D e n u n c i a r
que aquesta
mena de grus
vandàl. l ics,
que intimiden
i amenacen fins i tot als diri-
gents del seu propi club, que
disfruten sembrant el pànic en-
tre els altres seguidors, puguin
desaparèixer. Que no tinguin vi-
da. I és que aquests personat-
ges no representen a ningú. I
menys al futbol. L’esport és
sentiment, passió, emoció....té
molts de valors i afortunada-
ment, està format per bona
gent, per gent que l’estima. I
que està en contra dels des-
tructors. Joan Laporta fou el
primer en ‘netejar’ els Boixos
Nois. S’ha de ser taxant. La
violència va en contra del que
tots tan estimem. I des del fut-
bol modest també hem d’aju-
dar a lluitar-hi. La bona gent, la
majoria, hem d’apartar els vio-
lents del futbol i de la societat.  

Jimi

El proper cap de setmana és de descans a la Territorial.
L’Ascó si que juga. Visita la Muntanyesa. El diumenge dia 14

torna a jugar fora, a Gavà. I el dia 21 ja es preveu que
s’estreni al camp de gespa natural del seu estadi. 

Dos desplaçaments seguits

La Rapitenca va empatar al camp del Tàrrega (1-1)

L’Amposta, a un quart d’acabar de noquejar el líder
PRIMERA CATALANA. ES VA SUSPENDRE AL MINUT 76 (0-1)

Els dos equips ebrencs de
Primera catalana continuen
progressant. Joaquin Celma
em va dir divendres passat
que l’Amposta guanyaria al
camp del líder, el Morell. I
gairebé ho encerta. L’equip
de Teixidó segueix ferm i
ara, a més, té molta autoes-
tima. Bona feina la del mister
de potenciar en l’aspecte
anímic a un equip que s’ho
està creient i que segueix mi-
llorant. La tempesta va obli-
gar a la suspensió a manca
de 14 minuts per al final, i el
Morell amb deu. El resultat
era de 0-1 quan es va sus-
pendre la confrontació. Els
minuts pendents (14 més el
temps afegit, es jugaran el
dijous dia 11 a les 20.30 h).
L’Amposta, si pot mantenir

el resultat, donaria la campa-
nada i s’impulsaria a la taula,

amb molta més confiança de
la que ja té a hores d’ara.
Que és molta. Quatre jona-
des sense perdre.
I també recordar que l’e-

quip de la capital del Montsià
rebrà el dissabte dia 13 al
cuer Joventut 25 de Setiem-
bre, en un partit que es dis-
putarà a l’Aldea (19.30 h),
amb motiu de les millores
que s’han de fer a la gespa
de l’estadi ampostí. Comen-
tar, per acabar, que Òscar
Gómez ha estat baixa i fit-
xarà amb el Pinell.
D’altra banda, dir que la

Rapitenca continua progres-

sant i va sumar un empat
meritori al camp del Tàrrega
(1-1). Els lleidatans es van
avançar en el marcador, des-
prés d’un rebuig de Josué
que va aprofitar Grau. La Ra-
pitenca no va perdre la cara
al partit i si bé és cert que el
Tàrrega va poder sentenciar,
també ho és que la Rapiten-
ca va assolir l’empat amb un
gol del juvenil Verge i que
després va tenir opcions per
haver pogut fer el segon gol. 
Els rapitencs, després de

la jornada de descans del
cap de setmana vinent, re-
bran a l’Almacelles. 

L’Amposta disputarà els
minuts pendents el dijous

dia 11 (20.30 h) 

A Morell

L’Ascó va guanyar el Peralada i és segon a la taula. 

IRIS SOLÀ
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El R-Bítem va demostra al camp
del Deltebre el gran moment
que viu. Tot i la pluja, està cres-
cut i va anar per feina. Als 10
minuts ja guanyava per 0-2,
amb gols d’Edgar. 
Era complicat poder jugar

per l’aigua però els de Sergi Na-
varro van saber adaptar-se i van
estar molt forts en defensa, fa-
ceta en la que han millorat res-
pecte la temporada passada,
sent, a més, incisius en atac. 
Jota, com els bons vins, està

millor cada temporada que pas-
sa. Ell, tot i començar irregular,
és una de les claus de la reac-
ció d’aquest R-Bítem que pujarà
a la tercera plaça.
El partit a Deltebre, amb el 0-

4 fou suspès al descans. Avui
divendres (21 h) es reem-

pendrà. 

Suspès al 45
DELTEBRE-R BITEM (0-4) A LA MITJA PART

El cap de setmana llarg que
es presenta serà de descans o
per a recuperar partits. La com-
petició es reempendrà el se-
güent (dies 13 i 14) i, com que
el Barça jugarà el diumenge a
les 17 hores, ja hi ha equips que
han canviat el seu proper partit.
Per exemple, un derbi que serà
el de la jornada, el R Bítem-Je-
sús i Maria, s’avançarà al dis-
sabte dia 13 a les 16 h.
Una altra vegada el futbol mo-

dest colpejat pels capritxos tele-
visius del futbol de primer nivell.
Tema polèmic i que crea males-
tar. I que té poca defensa. Com-
plicada. 

Jornada de descans
R BÍTEM-J I MARIA JUGARAN DISSABTE 13 (16H)

David Torres i José Mari
Aliau es van fer càrrec del pri-
mer equip de la UD Jesús i Ma-
ria una vegada fou destituït
Jordi Rojas. En principi era per
unes jornades però ja van in-
formar que s’havia acordat
acabar l’any d’aquesta forma i
que llavors es decidiria. I
aquesta és la situació també a
hores d’ara. Així mateix, s’ha
aclarit que Harri Arraut no està

previst que agafe l’equip en
solitari, tot i que té bones rela-
cions amb el club i vincles
amb el cos tècnic. 
Però malgrat això, no es

contempla la possibilitat i és
que, en aquests moments, no
hi ha cap previsió en aquest
sentit.
També cal no destacar que

la situació pugui seguir de la
forma que està ara. 

David Torres i José Mari acabaran l’any
dirigint la UD Jesús i Maria

TAL COM JA VAN INFORMAR

L’Ampolla va guanyar el cuer Camp Clar en un partit en què només
valia la victòria. No es podia ensopegar. I l’equip de Cotaina, en una
tarda infernal com la que va afectar tota la jornada, va jugar molt men-
talizat i ja als 20 minuts guanyava 2-0, amb gols d’Oscar i de Roldan.
“I vam perdonar en un primer temps molt complet en el que penso
que un 4-0 hagués estat just per arribar al descans”, deia Cotaina. A
la represa, amb molta pluja, el partit ja va ser més complicat per a
poder jugar. L’Ampolla, però, va poder sentenciar i va acabar patint
amb el gol en pròpia porteria que va ser el 2-1. Al final, però, els tres
punts es van quedar a casa i victòria balsàmica per seguir millorant.  

Punts d’or per a l’Ampolla que va poder
golejar però que va acabar patint

EL CAMP CLAR HA CANVIAT D’ENTRENADOR

La tempesta va condicionar el que podia ser un gran partit. I tot i que
també va ser-ho, l’Alcanar va poder sortir perjudicat perquè, amb un
equip ja més veterà, un duel físic no el beneficiava. I així va poder ser.
El Vilaseca va demostrar perquè és el líder. Un equip ben col.locat i
amb ofici, que sabia el que volia. I amb la tarde tomentosa, va trobar-
se com peix a l’aigua. Romero, amb un penal que cadascú va veure
d’una manera, va fer l’1-0. Però el Vilaseca va empatar poc després.
I a l’inici de la represa, l’Alcanar, com altres vegades, va sortir ador-
mit i l’excanareu Ortiz que feia l’1-2. Fins el final, dos pals dels locals
que, tot i acusar l’esforç amb els minuts, mereixien l’empat. 

L’Alcanar mereixia més davant 
el líder Vila-seca 

EL LIDER GUANYA (1-2)

El Camarles no reacciona. Diumenge, enmig de la tormenta, va
avançar-se amb gol d’Edgar però acte seguit el Gandesa va empatar,
a través de Roger. Poc després, arran d’un llançament de porteria lo-
cal, Pere va rebutjar amb el cap i va fer una assistència per Roger que
no va perdonar davant del desajust tàctic del Camarles. Amb l’1-2, el
Gandesa va treballar intensament i el Camarles, tot i intentar-ho, no va
tenir claredat d’idees. L’equip va estar espès i li pesa la manca de
bons resultats. Bartolo va parlar amb la junta i va exposar que es veia
capacitat però que entenia si s’havia de pendre una decisió. La junta,
però, creu que la solució està en fer canvis i reforçar la plantilla. . 

El Camarles gestiona l’arribada d’un
jugador per reforçar l’equip

DERROTA AMB EL GANDESA I COMPLICACIONS

J. i Maria i Tortosa van empatar. 

CANALTE

Diumenge fou una tarda de
tempesta, amb molta pluja.
Però això no va ser obstacle
perquè a l’Aube es veiés un
gran partit. Els aficionats van
patir per l’adversa metereologia
però va valdre la pena.
Va ser un partit de Premier Lea-
gue. Intens. Disputat al limit.
Dels que agraden. De futbolis-
tes. L’1-1 premiava als dos
equips, però no els acabava de
servir perquè el Vilaseca havia
guanyat a Alcanar i era més lí-
der. El resultat no va satisfer als
locals que, per ocasions, merei-
xien la victòria. Però és d’a-

quells dies en què el rival, en
aquest cas el Tortosa, per l’es-
forç titànic, no mereixia perdre.
Per tant, el resultat cadascú el
valorarà a la seua manera. 
Ja d’entrada, el Jesús i Maria

sortia amb la lliçó apresa, pres-
sionant molt amunt a un Torto-
sa que, no obstant, intentava
ser fidel al seu estil, però es tro-
bava amb complicacions per-
què havia de començar a crear
més al centre del camp. Els lo-
cals, molt posats, ja van avisar
amb diverses ocasions en un
primer temps en el que Povill,
com tot el partit, va estar ge-

nial. Ell va evitar el gol amb
dues intervencions meritòries,
marca de la casa. 
El Tortosa, carregat de bai-

xes (fins a cinc de jugadors que
són importants per a partits
com aquest) va demostrar tenir
plantilla competitiva, de futur, i
a més va saber adaptar-se al
partit i a la tempesta. Va ser
versàtil. Important. Va jugar
també al limit i va saber medir-
se a un rival més experimentat
i fort per a les caracterítisques
que tenia el partit. El J. i Maria
té, possiblement, la millor plan-
tilla de la categoria i els de

Crespo van saber contrarres-
tar-ho. A més, es van avançar
en el marcador. L’estat del
camp podia comportar indeci-
sions i el Jesús i Maria va pagar
cara la seua. Javi Asín, amb
qualitat, va traure petroli i va as-
sistir a Joel. Un 0-1 al descans
que era desigual però que obria
una gran segona part, tot i que
la pluja no va cedir. 
A la represa, els locals van

sortir encoratjats. El derbi va
ser d’allò més bonic. I sobre tot
noble i esportiu. Era un autèntic
partidàs. El J. i Maria va pres-
sionar moltíssim i va empatar

amb gol de Raül Gonzalez, en
un dels múltiples córners que
va traure. Va ser de les poques
fisures d’un Tortosa molt ferm
al darrera. Amb l’1-1, el partit
va ser encara més disputat. Els
de l’Aube van gaudir d’una clara
ocasió en una contra que Povill
va salvar evitant la rematada de
Ferreres. 
El partit es va concentrar en

una pugna constant al centre
del camp amb un Jesús i Maria
que va asfixiar a un Tortosa que
va aguantar fins el darrer ins-
tant. Al final, empat i gran derbi
entre el segon i el tercer. 

Derbi de Premier a l’Aube
Tot i la tempesta, gran partit i empat que no beneficia a cap dels dos equips

JESÚS I MARIA-TORTOSA (1-1)

El Catalònia va vèncer la
Cava (2-0). La forta tempesta
de dissabte va condicionar el
partit. I el Catalònia va saber
adaptar-se millor. La Cava,
com en altres fora de casa,
va mostrar una altra versió,
diferent a la de casa. I ja molt
aviat, arran d’una acció a pilo-
ta aturada, es va generar una
acció delicatessen de Cris-
tian, que va marcar l’1-0 apro-
fitant la incomprensible passi-
vitat defensiva visitant en
l’acció, i més en un camp pe-

tit, on no es poden donar me-
tres. Amb l’1-0, i la tempesta
que va presidir la tarde, era di-
fícil assumir cap planteja-
ment. Era qüestó de sobreviu-
re. La Cava va tenir un parell
d’aproximacions, en dos cór-
ners, per a poder empatar, i
el Catalònia també va dispo-
sar-le. Els locals, amb molta
intensitat, van saber amoldar-
se a les circumstàncies de la
tarde.  
El partit no podia ser inte-

ressant pel joc però si que va

ser-ho per la intensitat i per-
què hi havia altres exigències.
A la represa, la Cava va inten-
tar-ho però sense poder reac-
cionar i el Catalònia, cons-
cient que el partit era vital, va
seguir amb la mateixa intensi-
tat i va resoldre amb un gran
gol de Toni Ondazabal, arran
d’un escletxa defensiva visi-
tant quan el duel estava més
obert perquè la Cava estava
obligat a deixar més espais. 
Amb el 2-0 el partit pràcti-

cament va acabar-se. La Cava

no va entrar en situació i el
Catalònia va poder aguantar
el zero a la seua porteria,
amb actitud i amb ofici. 
La Cava segueix negat fora

de casa on només ha sumat 1
punt de 21 possibles. Aques-
ta situació crea dubtes per-
què propicia no poder crèixer
i estabilitzar-se a la taula. Es
una temporada de transició
però falta confirmar-se. El Ca-
talònia agafa aire i va fer un
pas endavant per a sortir de
la part baixa.  

Un gran Toni Ondazabal lidera el triomf del Catalònia
ELS D’ENRIC ES FAN FORTS A CASA, GUANYANT A LA CAVA, EQUIP QUE SEGUEIX NEGAT FORA

Avui divendres (21 h) es
disputaran els 45 mintus

que falten

Recuperació El Barça juga diumenge 14
a les 17 hores. Això ja ha
propiciat canvis en partits

de regional

Canvis

El Catalònia, enmig de la tormenta, va superar a la Cava (2-0)

CANALTE



DIVENDRES 5
DE DESEMBRE
DE 2014

diarimés
ebrepublicitat
15www.mesebre.cat



DIVENDRES 5
DE DESEMBRE

DE 201416

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

Els diré que fa cinc setmanes no ho tenia tan clar i veia a un Amposta a Segona ca-
talana i una Rapitenca raspant el descens però ara les sensacions són diferents. No
és que ho tingui clar, estic segur al cent per cent que els dos equips ebrencs que
ens representen a la 1a. Catalana no baixaran. En la temporada de l'ascens de la Ra-
pitenca vaig pronosticar al febrer que seria campió i la temporada passavaig afor-
mar amb antelació que l'Amposta no baixaria. Els meus encerts són gairebé al 90%.
Michel em diu que sóc un atrevit. Corren bons temps a Amposta i a la Rapitenca con-
junts que han tingut sis entrenadors en menys de 365 dies. A Amposta Nacho, Ge-
rard i Teixidó. A la Rapitenca, Teixidó, Garcia Sanjuán i Delfín. Molt canvi per començar noves aventures
i nous projectes. En les últimes set jornades Rapitenca i Amposta només han perdut tres partits dels 14
disputats. Més en forma no poden estar aquests dos equips. I en una Primera Catalana que és molt du-
ra on veiem a tres equips de Tarragona en plenitud: Morell, el Catllar i Reddis, quatre lleidatans que do-
naran guerra: Balaguer, Almacelles, Lleida i Tàrrega i dos conjunts de Barcelona que apunten a estar en
el més alt: Vilanova i Santboià. Li ha costat agafar ritme a l'Amposta. Per això Teixidó va haver de can-
viar de tàctica i jugar amb dos puntes a més de fer quatre entrenaments setmanals, dissabte inclòs. És
l'equip d'aquestes terres que té aquest rècord guiness, més el dia del partit diumenge, només descan-
sen dos dies. Ni que fos això la 1a divisió. Tant de bo no es lesionin ni Becerra i Gustavo que són les
ànimes i el cor d'aquest equip. Bona actitud, ganes d'aprendre, gran treball en els entrenaments és el
que ha trobat en aquest equip el mister Teixidó, segons explica ell mateix. 
La història de Don Ramon. Un cop va arribar a la Rapita, un senyor guapo i ben posat, una dona es
va enamorar d'ell, en pocs mesos es van casar: "ell tenia 29 anys i havia estat a Alemanya. Alt i molt
guapo, amb personalitat, estudis i estava de molt bon veure," em diu ella, Paquita Clua que tenia llavors
19 anys. Als sis mesos li va donar la primera estimada i ella, veient que aquest home se li podia esca-
par, el va caçar. Ara estan més enamorats que mai. Ell és Don Ramon Muñoz, president de la Rapiten-
ca. I ella, Paquita, la seua esposa. 
Aquesta Rapitenca també enamora amb el seu projecte d'un equip de pedrera i jugadors ebrencs, equip
molt equilibrat on tots poden jugar, no té home gol però si té bon mig camp, bona defensa, bon porter,
marca pot marcar qualsevol...un juvenil de primer any, Gerard Verge, és el màxim artiller, un defensa
Ivan Gasparin és l'altre pichichi. La Rapitenca ha aconseguit fer un equip gairebé nou de gent jove que
s'han adequat a la categoria; van de cara a cada partit, estan la part alta de la classificació i els juga-
dors que surten del futbol base s'adeqüen a aquesta categoria i recordem que la Rapitenca és l'equip
amb més massa social d'aquestes comarques: 450. De l'Amposta només dic que s’ha reinventar per
no tornar mai a segona catalana, aquesta categoria és la que li correspon però no pot dependre tant
de dos jugadors i els fitxatges s'han de tancar un al juliol no anar sempre a la desesperada. 
Rapitenca i Amposta tenen dos bons presidents que un dia, després del derbi, van anar junts al progra-
ma de tele de Michel i van arribar tard. No sé perquè. Els camins del senyor tenen senderes perilloses
de luxúria....(jeje) és broma. Em consta que són bones persones, sants, i que volen i estimen amb tot
el seu cor al seu club. D'entrada gaudim d'aquests dos equip. Delfin està més tranquil tot i que a la se-
gona derrota seguida, algun membre del club ja pensava en un ultimàtum. Teixidó ha passat la borras-
ca, des que vaig dir que alguns directius demanaven el seu cap, aquest equip està que se’n surt amb
grans resultats, sis jornades sense perdre. Les casualitats no existeixen. Publicar alguna cosa de vega-
des d'un club fa un efecte contrari. Es posen les piles al 100%. Les aficions d’aquests equips han d’es-
tar orgulloses perquè, amb dificultats econòmiques, estan en una categoria, la 1a. Catalana, que és
pràcticament una tercera divisió pel seu potencial. A Catalunya li corresponen dos grups de tercera di-
visió. Andalússia en té dos. Amposta quedarà a meitat taula i la Rapitenca entre el quart i el sisè. Delfin
i Teixidó seran renovats, sino és que el Jesús i Maria els faci l'oferta de la seva vida.
SEGONA CATALANA-REMOLINS BÍTEM, JESÚS I MARIA I TORTOSA, EN BUSCA DE LA PRO-
MOCIÓ. La setmana passada els anunciava que el Vilaseca podria ser el campió i ja ho veuen quan fal-
ten només 4 jornades per l'equador de la lliga, es distancia després de l'empat del Jesús i Maria i Tor-
tosa. La primera plaça està molt clara, per la segona hi haurà emoció, quatre equips molt definits
separats per dos punts, Jesús i Maria i Tortosa, candidats per a la promocion, més un Remolins-Bítem
que donarà guerra i una Canonja espectacular al seu camp, de 7 partits 19 punts, cap derrota i només
tres gols encaixats. El partit esperat Jesús i Maria i Tortosa, amb gran expectació malgrat la pluja va
acabar en taules i així acaben en els darrers enfrontaments. Va merèixer guanyar el Jesús i Maria, el
protagonista va ser el porter Povill en un Tortosa que tenia cinc baixes i amb qui ha tornat Pere Bos-
quet. Li ha anat molt bé, jugador aquest que es va equivocar d’anar a l’Ascó, vaig dir que no jugaria i ai-
xí va ser. Alcanar mereixia l'empat contra el Vila-seca, equip aquest que va demostrar la seva bona col·lo-
cació dels seus jugadors al camp. Un ex-Alcanar va fer els dos gols, Toni Ortiz. El penal a favor de
Alcanar va ser un regal de l'àrbitre, diuen els de Vilaseca. Els locals creuen que es podia xiular. La Ca-
va no està fi fora del seu terreny de set partits només un empat, és el penúltim equip d'aquesta cate-
goria en camp aliè. Aquesta setmana va perdre al camp del Catalonia que a casa no hi ha qui li mosse-
gui. Quan aquest equip canviï la dinàmica en camp contrari i Aleix es recupere, en sentirem parlar del
Catalònia. Camarles, cada vegada més a prop del descens, és el que hi ha però mister Bartolo té la va-
reta màgica per a la permanència, els jugadors juguen nerviosos. Dues setmanes seguides dues targe-
tes vermelles. Han tranquil·litzar-se i jugar a futbol que saben fer-ho. I Samu i Brigi han d’espavilar. Van
perdre una setmana més, diumenge davant d'un Gandesa en què va resorgir Roger amb dos gols.
Aquest Remolins-Bítem porta 27 gols en les últimes cinc jornades.
Es trencarà la ratxa davant del Jesús i Maria dins d'una setmana? El meu pronòstic: un empat o victòria
del Jesús i Maria. L’Ampolla, a  la primera part hagués pogut marcar cinc gols però en la segona es va
adormir. El descens cada vegada més clar: Camarles, Sant Pere Sant Pau i Camp Clar apunten a la ter-
cera catalana, al costat d'un Tancat que en els últims quatre partits jugats a casa n’ha guanyat tres i no-
més el Vilaseca el va superar 0-2, mentre Deltebre es pot escapar de si la sort l'acompanya. Aquesta
lliga està cada vegada més definida.

Rapitenca i Amposta ja estan salvats

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

TERCERA CATALANA, ULLDECONA, SANTA BÀRBARA APUNTEN ALT, MÓRA NOVA I BATEA
ELS POT LA PRESSIÓ. Tal com avança el campionat, aquesta lliga es posa més emocionant, els equips
sorpreses, Batea i Móra la Nova, no aguanten la pressió de les primea places. Batea porta tres jorna-
des sense guanyar i aquesta setmana va empatar davant d'un Corbera que des de l'arribada de Robert
Costa i Jordi Julià, el despertar de Miravete amb els seus gols i l'eficiència de Toni Calafat és un altre,
mentre el Móra Nova va sucumbir a Ulldecona: "va merèixer la victòria el local però l'àrbitre va estar fa-
tal", diu el míster Lizaso. La Sénia després de cinc jornades va empatar el seu primer partit després de
cinc victòries consecutives. Un Flix que va a més en aquesta lliga, en els vuit últims partits només dues
derrotes, davant Aldeana i Ulldecona. A Santa Bàrbara va caure un xàfec d'aigua que no va impedir els
gols de Nico i Gilabert enfront d'un Campredo que és un equip que és difícil guanyar. Fa setmanes que
aviso que aquest Perelló no està fi, li va empatar l’Alcanar al 92. També cal dir que el Perelló té moltes
lesions i un equip cada vegada més jove i això es nota. 6 últimes jornades només una victòria i aquesta
in extremis contra el Sant Jaume, en els últims quinze minuts. Els millors locals d'aquesta categoria són
Móra la Nova, Santa Bàrbara, Batea, Aldeana i Roquetenc. Els millors visitants, Godall, Ulldecona, La Sé-
nia, Batea i Ginestar, sorprenent aquest equip que porta tres victòries en camp aliè i una derrota.
ICOMPETICION- ÈXIT TOTAL. Aquesta setmana per primera vegada gairebé cobriment el 90% de mar-
cador a l'instant de les nostres terres fins a la tercera catalana, moltes gràcies als col·laboradors, pro-
pera setmana esperem ampliar ja amb els equips de Tarragona de 2a Catalana. Des de les 19 hores a
les 20,30 h, vam estar col·lapsats de tantes visites. Els demano paciència.
PRÒXIMA SETMANA, LA BOMBA. La temporada propera bolcarem aquí a MÉS EBRE la llista comple-
ta de tots els jugadors que tenen puntuació de totes les categories en un especial de dues pàgines. Es-
tiguin atents perquè serà un especial per guardar, es sorprendran i a més el millor equip de cada cate-
goria de les tretze jornades disputades.
I VA CAURE EL CINQUÈ ENTRENADOR. La setmana passada avisava de quin seria el següent entre-
nador a caure. N’ha caigut un més a 2a. Catalana, Sergi Ferrer del Camp Clar, per decisió pròpia. El ma-
teix va ocórrer amb el de SP i SP, a més dels cessaments a Alcanar, Valls i Jesús i Maria. Quan en una
categoria en 3 jornades hi ha cinc canvis de banqueta vol dir que és de gran qualitat, competitiva i els
resultas dicten sentència, tot i que continuo pensant que els que menys culpa tenen són els entrenadors.
La pregunta del milió és: quin serà el proper a caure?

Tercera Catalana:

dissabte

Pinell-Ametlla 15.30h

Flix-Corbera 17 h

Quarta Catalana:

dissabte

Xerta- Bot 16.00h

Benissanet-Tivenys 16h

Roquetenc-La Galera 16.30h

diumenge

Vilalba-J i Maria B  15:15h

TERCERA CATALANA

La Sénia i Flix va disputar un duel
físic, molt intens, com ho propica-
va la jornada, amb pluja i vent.
Ramon, de penal, havia fet l’1-0
per als seniencs, que estan en
ratxa. Semblava que s’havia fet el
més complicat que era marcar.
Però un gol d’Andreu al 90 va
donar l’empat a un Flix que es
recupera. 

El partit es va ajornar al minut 34 per
la tempesta. Fins llavors, l’Aldeana es
va avançar arran d’una falta. Kevin va
rebutjar la pilota i el calero Manel que
afusellava. Poc a poc, la tormenta,
amb molta pluja i vent, va fer compli-
cat jugar i el partit no tindria incidèn-
cia fins la suspensió. Es probable
que es reemprengui el dia 27 (17 h).

16 punts de 18 i l’Ulldecona que
segueix imparable. Un partit, com
els altres, condicionat per la pluja.
Ferran, porter morenc, que havia
estat impecable, perjudicat per la
pluja, se li va escapar una pilota. Fou
l’1-0 (46’). Poc després, Yassine
decidia amb el 2-0. l al final, Aleix va
sentenciar amb el tercer gol.

El líder Batea va empatar a casa amb el Corbera, en el derbi de la Terra Alta (4-4). Un partit, marcat per la pluja
i per l’estat del terreny de joc, i que va ser molt intens i amb moltes alternatives.  El crac miravetenc, Agustí,
avançava el seu equip amb dos gols. Però el Corbera, amb els nous fitxatges i motivat en la visita del líder, va
reaccionar i va empatar amb els gols de Toni, de penal, i de Marc Miravete. No obstant, dins del ritme que s’es-
tava jugant, Enric va desfer l’empat poc abans del descans (3-2).  A la represa, a l’inici, els locals van sortir deso-
rientats i en dos minuts, els visitants van capgirar el marcador, amb el segon gol de Miravete i un altre obra
d’Òscar Gilabert. Amb el 3-4, la temperatura del derbi va pujar. El Batea ja va abocar-se però amb certa preci-
pitació. No obstant, va salvar un punt amb el gol d’Eloi al 80. Al final, un empat que es pot considerar just. El
partit va ser correcte i noble. Només va tenir una incidència. Toni Calafat fou substituït durant la represa. Va
poder tenir un diàleg particular amb un grup d’aficionats locals que van poder agafar-ho com una provocació.
Toni s’esperava a la porta dels vestidors i allí va haver un enfrontament i, segons Calafat, va rebre una patada.  

BATEA-CORBERA 4-4

Partit suspés durant 20 minuts per-
què la pluja va comportar molta
aigua dins del camp i la pilota no
corria. A la represa es va poder
jugar. Carlos Gilabert, de falta, va fer
l’1-0. I Nico, de cap a la sortida d’un
córner, marcava el 2-0.El Campredó,
un rival fort i ben posat, va vendre
cara la derrota, ajustant el partit amb
el gol d’Oscar Camarero. 

El Perelló amb moltes baixes
(Mohedano ho serà 3 mesos), està
minvat i només ha guanyat un par-
tit en sis jornades. Magí va fer l’1-
0. Empatava l’Alcanar però Magí,
avançada la represa, feia el gol de
la temporada, de xilena. No obs-
tant, també amb un gran gol,
l’Alcanar empatava al final. 

Els partits Horta-Ametlla, Sant Jaume-
Ginestar i Roquetenc-Pinell ja foren sus-
pesos amb antelació. Ni el d’Horta ni el
del Roquetenc es poden recuperar per-
què tan Pinell i Ametlla han de recuperar
el suspés al seu dia, aquest cap de set-
mana. 

Quin derbi!

ALDEANA-GODALL 1-0

Suspés al 34

ULLDECONA-M. NOVA 3-0

L’Ulldecona, imparable

LA SÉNIA-FLIX 1-1

Empat al 90’

S. BÀRBARA-CAMPREDÓ 2-1

Quina aigua!

PERELLÓ-ALCANAR 2-2

Gran Magí però... TRES PARTITS

Suspensions

PODRIEN JUGAR JA DEMÀ EL PARTIT DE RECUPERACIÓ

Ivan Cornejo i Òscar Gomez, al Pinell 

Ivan Cornejo ja va jugar al Pinell. Aquesta temporada, fins fa unes jor-
nades, estava al Catalònia. Òscar Gómez, després del seu pas pel Cor-
bera, va fitxar a l’Amposta on no ha tingut molts minuts. Tots dos fitxen
per a un Pinell que aposta per apuntalar la seua plantilla i ja podrien de-
butar demà en el partit de recuperació contra l’Ametlla. 
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Povill (Tortosa)

Herrero (J. i Maria)
Trinquet (Alcanar)      Reales (Amposta)       

Borrull (Rapitenca)            

Cristian (Camarles)         Oscar Masdeu (Ampolla) 

Llaveria (la Cava)              Edgar (R. Bítem) 

Roger (Gandesa)         C. Arasa (Catalònia)

Magí (Perelló)                      Ivan (Ulldecona) 
Marc Miravete (Corbera)

Davide (Ulldecona)
Miquel Adrià (Batea)         Ivan Garcia (la Sénia)

Peral (Flix)
Moha (Alcanar B) 

Carlos Roca (Campredó)   Xavi Pastor (S. Bàrbara)

Ferran (Móra la Nova)

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

EQUIP %
D.

Nº

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

16
16
16
13
13
12
12
12
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
8
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
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: CF Ulldecona

Va començar malament però ara aquest equip és una meravella. En les últimes sis
jornades cinc victòries. L'equip ha agafat seguretat, té una davantera que espan-
ta: Tortajada, Yassine, Santi, Roberto i Ivan. El 2015, centenari del club. Toca
ascendir.

Top secret
NACHO PEREZ. Any sabàtic. Aquesta tem-
porada ha rebut 3 ofertes i a totes ha dit que
no perquè vol descansar, dedicar temps a la
seua familia i fer esport, a més de jugar a l'e-
quip de veterans del Tortosa i entrenar al pre-
bejamin on juga el seu fill. La bona notícia és
que es vol traure el títol nacional, està en aixó,
sense cap dubte, un bon nombre d’equips d'a-
questes comarques que pensa en canviar
d'mister, un dels candidats és Nacho Perez,
per què serà?

ALCANAR, UN PRESIDENT PARTICULAR?
Segons el seu president, en declaracions efec-
tuades en una emissora de ràdio, l'Alcanar és
una bassa d’oli. Jo opino tot el contrari. Els del
filial no estan contents amb el president i els
jugadors de juvenil i infantil no poden jugar
enguany per no tenir equip. El seu president
no m’agafa el telèfon per poder enraonar i par-
lar-ne i oferir-me la seua versió de tots els con-
flictes. Penso que s’ha d’apendre de presi-
dents com  com Roda del R-Bítem o Diego del
Gandesa que són un exemple de fa molts
anys.

HERRERO (J. I MARIA)

Era una jornada, amb la tempesta que va
caure, de partit de treball i entrega i

Herrero, dins de la intensitat general del
derbi amb el Tortosa, va estar 

impressionant, sobre tot a la segona part. 

Darreres sis jornades

El protagonista

JUGADORNº

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

32
25
23
22
19
11
10
12
14
13
9
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Àlex Borull
Xavi Anell
Ivan Gasparin
Alexis Jimenez
Agus Ojeda
Toño Giménez
David Silva
Raül Istoc
Sam
Gerard Verge
Josué Andreu
Vilarroya
Ivan Pàez
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

Gerard Curto
Moha Goucghmti
Andreu Queralt
Jordi Fibla
Pau Gonzalez
Sergi Sola
Ricard Reverté
Oriol Queralt
Tomaquet-
Joan Forcadell
Eric Segarra
Sisco Faiges
Marc Chillida
Ionut

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ALCANAR B
Nº

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

P JUGADORNº
Manel Llambrich
Fran Corella
David Moya
Joel Rios
Salva Gómez
Sergi Auré
Oscar Insa
Ignasi Colat
Josep Reverté
Floren Alegre
Aleix Calvet
Adrià Sanchez
Marc Montesó
Lluc Pepiol

33
30
24
19
11
10
9
8
3
3
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ALDEANA
Nº

JUGADORNº

Avram
Pepe
Sam Figueras
Dani Jerez
Ruben Bonachi
Gerard 
David Arteso
Sergi Garcia
David López
Ivan Romeu
Andrei Vasilica
Sergi Quintana
Robert 
Marc Castillo

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMETLLA
Nº P. JUGADORNº

Kiko
Eloi Almestoy
Agustí Fornos
Jordi Vilanova
Abel Maijo
Enric Suñé
Cristian Vallés
Miguel Adrià
Joan Aubanell
Aleix Muñoz
Adrià Suñer
Enric Amado
Miquel Adrià
Eloi Gavaldà

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

BATEA
Nº

P.

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

P JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

CAMPREDÓ
Nº

24
23
18
16
14
12
12
10
10
10
8
8
7
4

P JUGADORNº
Oscar Gilabert
Lachem
Toni Calafat
Òscar Colat
Cornejo
Bernat 
Ahmed Abou
Oriel Saladie
Marc Gonzalez
Marc Miravete
Robert Costa
Jordi Julià
Jaume Vela
José Gallego

29
22
19
19
18
17
12
8
7
6
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

CORBERA
Nº

JUGADORNº

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

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

FLIX
Nº P. JUGADORNº

Sergi Anguera
Aleix Figueres
Jordi Chico
Arnau Alcovero
Enric Sentis
Albert Batiste
Arnau Galbany
Rafel Rodriguez
Juan Caballos
Bernat Galvany
Manel Martinez
Jordi Sabaté
Alex Domènech
Alex Bladé

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

GINESTAR
Nº

P.

33
26
23
19
15
14
12
5
5
3
3
3
2
2

P JUGADORNº

Kevin Moreno
Oriol Matamoros
Joan Zaragoza
Alex Ramos
Marius
Ruben Ibeas
Aleix Royo
Robert Altadill
Jaume Lleti
Marc Lleixa
Ferran Ventaja
Joan Labernia
Carlos Querol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

GODALL
Nº

36
30
29
21
16
15
8
6
5
4
4
3
2

P JUGADORNº
Marc Baiges
Sergi Rodriguez
Àlex Martínez
Vicens Pellisa
Salva Clua
Davis Bes
Joan Esmel
Oscar Celma
Carlos Montesó
Guillem Aubanell
Xavi Revuelta
Gerard Alcoverro
Ernest Asensio
Josep Estrada

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

HORTA
Nº P.

JUGADORNº

Didac  Prades
Manu Fernández
Quim Bonet
Fèlix Gomez
Aitor  Fuster
Amado Clotet
Jordi Garcia
Ivan Garcia
Xavi Pomada
Ramon Ibañez
Andreu 
Pau Muñoz
Ramon Centelles
Marc Fonollosa

26
24
22
22
22
20
10
9
9
8
7
6
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

LA SÉNIA
Nº P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

MÓRA NOVA
Nº

25
24
19
17
17
13
9
8
7
7
6
5
5
3

P JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

PERELLÓ
Nº

40
32
23
21
20
16
10
7
6
3
2
1
1

P JUGADORNº
Jelti
Anton Ferchuk
Jordi Arasa
Marc Panisello
Ibrahima Thierno
Reduane
Oriol Mayor
Cristan Alvarez
Alex Escrihuela
Albert Gallego
Quim Bru
Marc Queixalós
Carlos Montagut

36
16
15
13
10
9
9
9
9
8
8
7
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

PINELL
Nº P.

JUGADORNº

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

32
20
18
18
14
14
13
10
8
7
6
5
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Nico Aguiar
Carlos Gilabert
De La Torre
Jordi Roda
José Mulet
Ximo Marti
Adelasiz
Raul Gilabert
Francesc Millan
Xavier Arasa
Mustafa
Ivan Vallés
Xavi Pastor
Lluis Domènech

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

S. BÀRBARA
Nº

39
38
23
17
11
11
10
9
9
8
4
4
4
2

P JUGADORNº

Marc Garriga
Gerard Benito
Juanjo Magriñà
David Magriñà
Saul Aurea
Josep Curto
Hristo
Gustavo
Salva Gisbert
Aitor
Sergi Garcia
Mateu Martinez
Ivan Garcia
Ivan Fumadó

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

S. JAUME
Nº

41
41
29
12
7
7
6
6
5
3
3
3
3
2

P JUGADORNº
Santi  Sancho
Yassine
Roberto Márquez
Ivan Abat
Tortajada
Damià Bordes
Saul López
Davide Bisegilie
Joaquin Marti
Oriol Grau
Xavi Reverte
Dani Bandau
Ramon Queralt
Josep Millan

28
28
24
20
18
16
14
14
10
9
6
5
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ULLDECONA
Nº P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte (13-12)

R. Bítem-Olimpic (18h)

Tivenys-Ebre Escola (15h)

Camarles-Ascó (17h)

Catalònia-Roquetenc(16.30h)

diumenge (14-12)

Xerta-J. i Maria (15h)

Aldeana-Benissanet

(15.30h)

Bot-Vilalba (16h)

la Galera-Arnes (15h)

RESULTATS

11a jornada 4a catalana 

Olimpic-Xerta 4-0

Ebre E-R. Bítem (4 de gener)

Benissanet-Tivenys sus

Ascó-Aldeana 5-1

Vilalba-Camarles 5-1

Arnes-Bot sus

Roquetenc-la Galera    sus

J. i Maria-Catalònia         2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          11 28 12 26

2. Vilalba           10 33 10 25

3. Ascó             11 22 13 23

4. Jesús i Maria  10 23 13 22

5. Catalònia        11 24 17 22

6. R. Bítem        10 16 10 17

7. Aldeana         11 20 26 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         10 18 30 9

13. Ebre E       10 11 24 8

14. Camarles   11 25 37 7

15. Benissanet 10 10 26 7

16. Bot            9 10 22 4

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Fontsanta-S. Eugenia

Tortosa E-Palleja (diu14)

Pardinyes-Santpedor

Cerdanyola-At. Prat

S. Quirze-Guineueta

Llerona-Bonaire

S. Gabriel-S. Pere

Sabadell-La Roca

RESULTATS

11a jornada 

Palleja-Fontsanta  sus

Santpedor-Tortosa E 2-3

At. Prat-Pardinyes   2-3

Guineueta-Cerdanyola 0-0

Bonaire-S. Quirze    sus

S. Pere-Llerona      sus

La Roca-S. Gabriel    sus

S. Eugenia-Sabadell  sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 33 11 26

2. Cerdanyola 25 6 25

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 26 17 16

8. Tortosa Ebre 22 16 16

9. Pardinyes 24 22 16

10. S. Eugenia 23 25 14

11. Fontsanta 12 15 11

12. Guineueta 14 32 9

13. Bonaire 14 21 7

14. S. Quirze 16 33 7

15. Santpedor 15 45 4

16. Llerona 10 47 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E, descansa

J. i Maria-Olimpic

Gandesa-Horta

Aldeana-Alcanar

St. Jaume-Ginestar

Rem. Bítem-S. Bàrbara

RESULTATS 

7a jornada 

Olimpic-Tortosa E      sus

J. i Maria-Horta       2-6

Alcanar-Gandesa  sus

Ginestar-Aldeana  sus

S. Bàrbara-S. Jaume   6-0

R. Bitem,         descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Bàrbara 25 2 19

2. Alcanar 44 5 15

3. Aldeana 16 2 13

4. Tortosa E 9 13 8

5. Horta 14 23 7

6. Olimpic 7 18 6

7. Gandesa 7 8 4

8. Ginestar 12 18 4

9. R. Bítem 5 16 4

10. S. Jaume 2 11 3

11. J. i Maria 4 29 1 

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

(13-12)

Jesús i Maria-la Sénia

Filrey R. Bítem-Roquetenc

Catalònia-Ulldecona

Amposta-Vinaròs

Rapitenca-Alcanar

Tortosa-Perelló

Canareu-Aldeana

RESULTATS

8a jornada 

Ulldecona-Filrey R. Bítem  4-0

Alcanar-Perelló 3-2

la Sénia-Rapitenca 2-6

Tortosa-Canareu 4-1

Roquetenc-J. i Maria sus

Vinaròs-Catalònia 6-0

Aldeana-Amposta sus

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 38 8 21

2. Aldeana 29 4 19

3. Alcanar 23 16 16

4. Rapitenca 16 12 16

5. Ulldecona 24 16 16

6. Tortosa 27 12 13

7. Vinaròs 20 11 9

8. la Sénia 24 26 9

9. Catalònia 15 23 9

10. Canareu 12 14 9

11. Jesús i Maria 9 19 7

12. Roquetenc 10 17 5

13. Perelló 7 27 2

14. Filrey R. Bítem 3 52 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte (13-12)

Campredó-St. Jaume (18h)
Mora Nova-Aldeana (16.30h)
Ametlla-Ulldecona (16h)
diumenge (14-12)
Pinell-Perelló (15h)

Ginestar-Roquetenc (16h)
Flix-S. Bàrbara (17h)
Corbera-la Sénia (16h)
Godall-Batea (15h)

Alcanar-Horta (diu 16h)

RESULTATS

13a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Pinell sus

S. Jaume-Ginestar sus

S.Bàrbara-Campredó 2-1

la Sénia-Flix 1-1

Batea-Corbera 4-4

Aldeana-Godall sus

Ulldecona-M. Nova 3-0

Horta-Ametlla sus

Perelló-Alcanar 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 13 35 21 27

2. Móra Nova 13 22 11 26

3. S. Bàrbara 13 32 20 24

4. Aldeana 12 25 14 24

5. Ulldecona 13 29 16 23

6. Roquetenc 12 24 13 22

7. la Sénia 13 28 22 21

8. Perelló 13 22 17 20

9. Godall 12 30 16 19

10. Flix 12 20 22 18

11. Corbera 12 21 25 17

12. L’Ametlla 11 13 16 13

13. Pinell 11 17 21 13

14. Alcanar 13 13 22 13

15. Horta 12 18 25 12

16. Ginestar 12 17 31 11

17. Campredó 13 16 28 7

18. S. Jaume 12 12 54 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte (13-12)

C. Clar-Camarles (17h)
diumenge (14-12)

Vilaseca-Deltebre (16h)
la Cava-Alcanar (16h)

Roda Berà-Catalònia (16.30h)
Gandesa-Tancat (16h)
Valls-Ampolla (16.30h)
SP I SP-Canonja (11.45h)
Tortosa-Cambrils (17h)

R. Bítem-J. i Maria (16h)

RESULTATS

13a jornada, Segona catalana

Alcanar-Vilaseca 1-2

Catalònia-la Cava 2-0

Tancat-Roda Berà 2-1

Camarles-Gandesa 1-2

Ampolla-Camp Clar 2-1

Canonja-Valls 2-0

Cambrils-SP i SP 2-0

J. i Maria-Tortosa 1-1

Deltebre-R. Bítem sus 45’ 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 13 35 5 35

2. J. i Maria 13 31 17 28

3. Tortosa 13 31 13 26

4. Canonja 13 26 14 26

5. Rem-Bítem 12 38 13 23

6. Gandesa 13 20 17 22

7. Alcanar 13 32 18 20

8. Roda Berà 13 19 14 19

9. Ampolla 13 20 24 19

10. Valls 13 21 21 18

11. la Cava 13 25 19 17

12. Catalònia 13 16 19 16

13. Cambrils 13 14 26 15

14. Deltebre 12 12 23 13

15. Tancat 13 13 41 12

16. Camarles 13 12 26 9

17. SP i SP 13 11 45 7

18. Camp Clar 13 10 31 6

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó, amb gol de Gerard,
va guanyar el Peralada 
(1-0) i puja fins la segona
plaça de la taula. Victòria

per consolidar.

Encoratjats
PRÒXIMA JORNADA 

Masnou-Gavà
Sabadell-Castelldefels
Vilafranca-Figueres
PalamósTerrassa
Prat-Vilassar

P. Mafumet-Martinenc
Rubí-Manlleu

Europa-Santfeliuenc
Peralada-Cerdanyola

Muntanyesa-Ascó (diu 12h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Rubí 14 8 5 1 23 13 29
2. Ascó 15 9 2 4 23 17 29
3. P. Mafumet 15 8 3 4 19 13 27
4. Masnou 15 7 6 2 21 20 27
5. Terrassa 15 7 4 4 25 17 25
6. Europa 15 7 3 5 21 15 24
7. Peralada 15 7 3 5 14 14 24
8. Muntanyesa 15 6 3 6 15 12 21
9. Vilafranca 15 6 3 6 23 24 21
10. Cerdanyola 15 4 7 4 17 14 19
11. Prat 15 5 4 6 17 17 19
12. Santfeliuenc 14 5 3 6 17 18 18
13. Gavà 15 6 0 9 17 23 18
14. Sabadell 14 3 8 3 13 13 17
15. Manlleu 15 4 5 6 22 23 17
16. Palamós 15 4 4 7 19 24 16
17. Figueres 14 4 3 7 15 17 15
18. Martinenc 15 4 3 8 21 30 15
19. Castelldefels 15 4 2 9 16 21 14
20. Vilassar 15 3 3 9 11 24 12

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, Tercera divisió

Castelldefels-Masnou 5-0
Figueres-Sabadell sus
Terrassa-Vilafranca 3-0
Vilassar-Palamós 0-1
Martinenc-Prat 0-2
Manlleu-P. Mafumet 2-0
Santfeliuenc-Rubí sus
Cerdanyola-Europa 0-1
Ascó-Peralada 1-0
Gavà-Muntanyesa 0-3

PRÒXIMA JORNADA 
Catllar-Santboià

Amposta-Jov. (diss 13 19.30h)
a l’aldea

Lleida-Morell
Vilanova-Reddis

Torreforta-Torredembarra
S. Ildefons-Viladecans

Rapitenca-Almacelles (diu 14  12h)
Mollerussa-Tàrrega
Igualada-Balaguer

RESULTATS

13a jornada, Primera catalana

J. 25 Setiembre-Catllar 0-3

Morell-Amposta sus 0-1

Reddis-Lleida 5-0

Torredem.-Vilanova 1-2

Viladecans-Torreforta 1-3

Almacelles-S. Ildefons 1-1

Tàrrega-Rapitenca 1-1

Balaguer-Mollerussa 3-0

Santboià-Igualada 2-0

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 13 16 10 26

2. Morell 12 19 14 25

3. Vilanova 13 20 11 24

4. Balaguer 13 19 12 22

5. Rapitenca 13 17 13 20

6. Santboià 13 22 16 19

7. Lleida 12 9 17 18

8. Reddis 13 17 14 17

9. Tàrrega 13 14 12 17

10. Almacelles 13 14 14 16

11. S. Ildefons 13 16 15 15

12. Amposta 12 15 15 15

13. Torredembarra 13 15 17 15

14. Viladecans 13 15 19 15

15. Torreforta 13 20 24 13

16. Mollerussa 13 13 20 12

17. Igualada 13 12 22 11

18. Juv. 25 Setiem. 13 12 20 9
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Les obres de reposició del
paviment de la pista de patinat-
ge coberta d'Amposta s'han
iniciat aquesta darrera setma-
na de novembre. La inversió
prevista és de 60.000 euros
per a la renovació d'una pista
que s'utilitza principalment per
a la pràctica del patinatge
artístic i l'hoquei patí. Els tre-
balls els està duent a terme
l'empresa de construcció 

ampostina Lluís Peralta.
Amposta és una ciutat de
referència a les Terres de
l'Ebre i a tot Catalunya pel que 
fa a la qualitat de les seves ins-
tal·lacions esportives, un fet
que l'ha convertit en pol d'a-
tracció per a esportistes d'a-
rreu que realitzen estades a la
ciutat i que l'ha fet mereixedo-
ra del segell de Destinació de
Turisme Esportiu.

Renovació pista de patinatge
A AMPOSTAES VA PRESENTAR DIVENDRES PASSAT

Trobada Penyes Barcelonistes a Camarles

25È ANIVERSARI DE LA LOCAL

Fem Atletisme a l’Aldea
Divendres 28 de novembre al
Saló de Plens de la Casa de
la Vila tenia lloc la presenta-
ció del projecte Esportiu
Fem Atletisme a l’Aldea.
A l’acte van assistir l’alcalde
de l’Aldea Dani Andreu, la
regidora d’Esports Yolanda
Tomàs, Tomàs Bertomeu
President de la Unió Atlètica
Montsià, Pau Cecilia
Coordinador de l’Escola
d’Atletisme de l’Aldea, Josep
Gilabert Espinós 1er del ràn-
quing d’Espanya dels nascuts
l’any 2000 i els Aldeans, estu-
diants del Grau d’Educació
Física i monitors del nou pro-
jecte Esportiu, Josep Carles i
Sergi Ventura. Yolanda Tomàs
regidora d’Esports:” Des de
la regidoria d’Esports donem

tot el nostre suport per realit-
zar aquesta nova pràctica
esportiva. Tindrem una nova
alternativa esportiva per tots
els que no els agradi el fut-
bol, el patinatge o el tennis i
el més important  que no se
n’hagin d’anar fora de l’Aldea
per poder-lo practicar”.
Els dos Aldeans ,estudiants
del Grau d’Educació Física,
Josep Carles i Sergi Ventura
seran els monitors d’aquest
nou projecte que començarà
ja aquest dimarts 2 de
desembre. Tots els dimarts i
divendres de 18.00 h a
19.15 h a la pista coberta de
la Unió Esportiva Aldeana
podran passar els interessats
que vulguin practicar aquest
esport. 

Camarles va viure una gran
festa barcelonista, dissabte,
amb la gran trobada anual de
penyes de les Terres de l’Ebre
i Baix Maestrat. 400 perso-
nes van assistir a una jornada
que fou tot un èxit amb la ter-
túlia periodística, la desfilada,
la recepció oficial i el poste-
rior sopar multitunaria, amb
gran servei de Germans
Marin. 
Després del sopar, es van
entregar les plaques comme-
moratives i els corbatins a
cada penya. La de Camarles

va rebre el relleu, amb l’estan-
dard, de la de la Sénia. Una
gran jornada, amb bona feina
de la Penya de Camarles.
L’exjugador Robert
Fernández va representar el
Barça juntament amb Pilar
Guinovart, responsable de
l’Oficina d’Atenció
Especialitzada i que fins fa
poc era directiva. Aquí va
haver certa controvèrsia per-
què, als seus parlaments,
Ramon Fibla, president de la
Federació de Penyes del
Barça a les TE, va manifestar

que “amb tots els respectes
per la senyora Guinovart, a
qui li agraim que estigui aquí,
considerem que per la feina
que s’ha fet des de Camarles,
i amb el que celebren, i
també amb tot el que apor-
tem des de les penyes que
estem en la Trobada, prop de
40, mereixiem més atenció
de la junta directiva del Barça
amb representació d’un direc-
tiu actual, com a mínim. S’ha
fet la desfilada sense cap
representant del club”.
FOTOS: YASMINA CURTO

CENTRE ESPORTS TORTOSA

Victòria del sènior femení
INFANTIL MASCULI
C.E. Tortosa - Castelldefels
28 - 26
C.E. Tortosa: Pedro Carpena,
Alex Baiges, Ignasi Teruel,
Eduard Ena, Enric Gonzalez,
Joan Ignasi Cid, Andreu
Moreno, Alex Ayuso, Joan
Escobedo, Pere Lopez
Escudero, Marc Miler,
lluis Miranda, Jordi Príncep,
Joan Miravalls.
SÈNIOR MASCULÍ
BM Polinya ̀ 30 - 27 CE
Tortosa (12-13)

Els tortosins perden un altre
partit a domicili tot i mostrar
un actitud diferent a altres
desplaçaments. El Polinya ̀ va
aprofitar una davallada en l'e-
ficac̀ia ofensiva visitant, per a
assolir un mínim avantatge
que va resultar definitiu.

SÈNIOR FEMENÍ
CLUB HANDBOL CAMBRILS
19 (8) - C.E TORTOSA 33 (18)
Victòria del sènior femení del
Centre d’Esports Tortosa.

ASSOCIACIÓ VA PER TU VIDAL

Mural de torxes
L'Associació Va Per Tu Vidal
organitza, per tercer any con-
secutiu, un acte a benefici de
la Marató de TV3 que, en
aquesta 23ena edició, es dedi-
ca a les malalties del cor. El
proper dissabte 13 de desem-
bre, a les 19.30 hores, a la
Plaça Alfons XII de Tortosa, es

realitzarà un mural de torxes
amb la forma d'un gran cor on
els participants el faran 'bate-
gar' al so dels tambors.
L'Associació, creada en
memòria del jove ciclista, s'ad-
hereix un cop més a la Marató
complint, d'aquesta manera,
amb la seva vessant solidària.

CLUB VOLEI ROQUETES

Els equips base no perdonen
L'equip infantil femení va rebre
al C.V.Vall d'Hebron 2002, 3-1
amb parcials (25-18, 25-8, 17-
25 i 25-10). Al mateix temps,
jugava l'infantil masculí contra
el Balàfia vòlei. 3-2 amb par-
cials (21-25, 25-16, 19-25, 25-
17 i 15-10). Després, el cadet
masculí, va rebre a l'Institut
Anna Gironella Mundet. 3-1
amb parcials (22-25, 25-12,
25-17 i 25-11). El juvenil feme-
ní va rebre al Molins Negre. 3-
0 amb parcials (25-17, 25-19 i
25-21). Per altra banda, el juve-
nil masculí va rebre al vòlei 6
Manresa. 3-0 amb parcials (25-
23, 25-21 i 25-23). Un cap de

setmana molt positiu per als
equips base de Roquetes, al
contrari que els equips
sèniors; només un dels tres va
aconseguir la victòria. El sènior
masculí de primera , va guan-
yar un partit molt ajustat con-
tra l'Opticalia Vilanova per 2-3
amb parcials (29-27, 18-25,
27-25, 17-25 i 13-15). El
sènior femení també va jugar a
Vilanova, perdent per 3-0 amb
parcials (25-14, 26-24 i 25-
13). Per últim, el sènior de
segona, es va desplaçar al
camp del Vilafranca. 3-0 amb
parcials (28-26, 25-22 i 25-
11).

El proper diumenge dia 14 de desembre tindrà lloc la XIa. Trobada
Cicloturista de Jesús, a favor de la Marató de TV3, enguany dedi-
cada a les malalties del cor. D’aquesta manera la Trobada es con-
solida com l’activitat amb més anys de tradició al nostre territori.
La jornada que s’iniciarà a les 9 del matí, consistirà en un recorre-
gut de 50 Km. amb sortida de Jesús, passant per les poblacions
d’Aldover, Xerta, Benifallet, Coll de Som (on hi haurà bandera
verda), Tivenys, Bítem, Tortosa, i arribada novament a Jesús als vol-
tants de les 11,30 h. A la població de Tivenys tindrà lloc l’avitualla-
ment i l’acte protocol.lari del Memorial Miquel Espinós, recordant al
gran campió i ex-ciclista del Club Ciclista Jesús, que ens va deixar
fa uns anys. Enguany la menció especial estarà dedicada a
Primitivo Conesa Barreda, President del Club Ciclista Jesús, per la
seva dedicació i aportació al ciclisme jesusenc. Es poden realitzar
les inscripcions: www.clubciclistajesus.blogspot.com.

Trobada Cicloturista 

EL 14 DE DESEMBRE A JESÚS

Després de participar a
l’Europeu a França, on no van
anar les coses com s’espera-
va, el musher tortosí Kiko

Vallespí ja es prepara per al
Campionat d’Espanya que
tindrà lloc el cap de setmana
del 13 i 14 a Santander.

Kiko Vallespí, a l’Estatal



DIVENDRES 5
DE DESEMBRE
DE 2014

diarimés
ebregastronomia
21www.mesebre.catwww.mesebre.cat

GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Galetes de Nadal

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS (12 racions):

• 175 gr de mantega

• 200 gr de sucre

• 400 gr de farina

• 2 ous

• 1 cullereta de vainilla

• 1 cullereta de llevat ( Royal)

• 1 polsim de sal

UTENSILIS:
• Talla-galetes amb formes (estels, llunes, cors...)

PREPARACIÓ:
•  Batre la mantega i el sucre, agregar els ous i la vai-

nilla. Amb un bol diferent barrejar el llevat, la farina i la
sal.

• Unir les dos barreges. Si queda massa enganxós, po-
sar una mica més de farina.Dividir la massa amb dues
parts, embol·licar amb film i deixar a la nevera unes dues
hores.

•  Encendre el forn a 180º. Amb un corró estirar una
de les parts de la massa fins que arribi a 1 cm de gruix.
Llavors amb motlles típic d'estrelletes, arbres, llunes...
tallar la pasta amb la forma que vulguem.

•  A la plata que anirà al forn, va bé posar una mica de
farina o paper de forn per a que no s'enganxin per sota.
Quan tinguem unes quantes galetes per omplir una safa-
ta, les col·loquem no massa juntes i les courem al forn
durant 10 minuts fins que quedin dauradetes.

CONSELLS: 
• Una vegada ja estan fetes, podeu decorar-les amb

sucre glas, sucre normal, fideus de xocolata...

• Són perfectes per treure després dels dinars nada-
lencs amb el cafè.

Postres de Nadal
Amb l’arribada de desembre, comencen els pre-
paratius per a les dates nadalenques: decorar la
casa, muntar el pessebre i l’arbre, comprar els
regals, prepara els menjars de les celebracions... 

Tota bona celebració al voltant d’una taula ha d’a-
cabar amb les postre, i al Nadal en trobem de
molt variades. Torrons, neules, massapans o pol-
vorons són les més típiques, però sempre les
hem de comprar en alguna botiga.

Les galetes de Nadal són una bona alternativa per
fer les postres a casa. Són molt senzilles de fer i els
més petits de la casa poden ajudar a preparar-les.
S’ho passaran genial fent les formes divertides de
les galetes i decorant-les amb colors de manera
original. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Durant la matinada la nuvolositat minvarà ràpidament d'oest a est i el cel que-
darà serè o poc ennuvolat, tret del quadrant nord-est on estarà mig ennuvolat
per núvols alts i mitjans fins a migdia i entre poc i mig ennuvolat a partir de lla-
vors. A més, al nord del litoral i prelitoral central i al sud de la Costa Brava estarà
mig i puntualment molt ennuvolat per núvols baixos. Independentment, al vessant
nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat al llarg del dia, amb l'obertura
d'algunes clarianes al centre de la jornada.

Precipitacions
De matinada se n'esperen de febles i puntualment moderades al quadrant nord-
est, i a partir de migdia reapareixeran al nord del litoral i prelitoral central i sud
de la Costa Brava. La cota de neu serà de 1600 metres a la matinada i entorn
els 1400 metres a partir de migdia. A banda, a partir del vespre se n'esperen de
febles al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu de 1000 metres.

Temperatures
Temperatures mínimes lleugerament més baixes als dos extrems del litoral i en
descens entre lleuger i moderat a la resta. Els valors es situaran entre -5 i 0 ºC
al Pirineu, entre -2 i 3 ºC al Prepirineu, entre 0 i 5 ºC a la depressió Central i al
prelitoral nord, entre 2 i 7 ºC a la resta del prelitoral i entre 5 i 10 ºC a la resta
del país. Les màximes seran similars al Pirineu, pujaran entre lleugerament i
moderadament als dos extrems del litoral i prelitoral i lleugerament a la resta del
territori. Oscil·larà entre 6 i 11 ºC al Pirineu, lleugerament més baixes al vessant
nord, entre 8 i 13 ºC al Prepirineu i entre 10 i 15 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent, si bé fins a mig matí hi haurà bancs de boira i boi-
rines en algunes valls i fondalades de l'interior del territori. Al vessant nord del
Pirineu serà regular o dolenta.

Vent
Vent de component nord i oest entre fluix i moderat en general, amb cops forts
a la meitat sud del territori fins a migdia. A més, hi haurà cops molt forts de tra-
muntana a l'Empordà, sobretot fins a mitja tarda, i puntualment de mestral al sud
del país. Independentment, durant la tarda quedarà fluix i de direcció variable al
nord del litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde   

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan   

Pau Casals, 54    (L'Ametlla de Mar) 977493252/608 935 576

Barreda - Sorli C.B   

Av. Generalitat, 87  (Tortosa) 977448106   

Roca Biosca, Monica         

Trafalgar, 44 (Alcanar) 977737110     

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El traǹsit de Venus per la teva casa cinc anun-
cia canvis positius en l'amor. Respecte a la
salut, avui et sents amb bon aǹim i amb ganes
de fer coses noves.

Taure
20/4 al 19/5

Dirigeix les teves necessitats afectives i
posa de manifest els teus veritables senti-
ments. Avui és un dia on es potencia la teva
sensibi- litat i la teva capacitat de sentir.

Bessons
20/5 al 21/6

El traǹsit de Venus per la teva casa tres indica
que hi ha canvis en la forma de comunicar-te.
Buscaràs un acostament a la persona que t'in-
teressa.

Cranc
22/6 al 21/7

Respecte a l'amor, avui poden sorgir malen-
tesos que et duguin a discussions una mica
inútils. Ara és el moment de fer un esforç
per vèncer les teves pors interiors. 

Lleó
22/7 al 22/8

Dintre de les teves relacions sentimen-
tals, treura ̀s la teva cara més alegre. En
ocasions no coincideixen els teus desitjo ́s
amb el que el teu cos et deixa fer.

Verge
23/8 al 21/9

La vida t'ensenya coses noves. Potser eś el
moment de projectar diferents tàctiques dintre
de la teva vida sentimental. Consumiras̀ o des-
gastaras̀ amb més rapidesa la teva energia .

Balança
22/9 al 22/10

Mostraràs els teus sentiments amb tota lli-
bertat i seguretat en tu mateix. Algú prop teu
te sorprendra ̀s. És important que millorin
certs aspectes de la teva vida quotidiana.

Escorpí
22/10 al 21/11

Perquè tot funcioni bé necessites tenir me ́s
llibertat dintre de les teves relacions afecti-
ves . Et poden donar més nervis i més ten-
sions de les que t'agradaria.

Sagitari
21/11 al 21/12

Enriquiras̀ els teus contactes socials ampliant
l'ar̀ea de les teves relacions .Respecte a la
salut, avui estas̀ ple d'energia . Ho notaras̀ en
la teva manera de gaudir.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus transitant per la teva casa vuit t'obliga a
buscar un enteniment, material, emocional i
sexual, amb la teva pròpia parella. Respecte
alasalut intentaoxigenar els pulmons.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no has de cremar-te en
relacions que no tenen el futur que tu et merei-
xes. Avui, poden baixar les teves barreres
emocionals i sentir-te més vulnerable.

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit d'Urà pel teu signe indica que ara és
el moment de fer canvis en la teva forma de
vida. Les circumstaǹcies et portaran cap a la
independència i cap l'autonomia.
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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

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
comercial@mesebre.cat
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La previsió inicial és la d'as-
solir els 50.000 visitants en
tots els dies de fira, una
xifra que es va aconseguir
en la darrera edició supe-
rant les expectatives que
es tenien.
La inauguració anirà a
càrrec del conseller
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí. En els quatre dies
de Fira, “la ciutat es conver-
teix en un aparador dels
sectors econòmics més
actius del territori i esdevé
punt de trobada amb els
clients potencials”.

La Fira, que ha superat ja el
mig segle d'història s'ha
convertit en una mostra
multisectorial, tot i que con-
serva una part important de
la seva essència donat que
manté la mostra ramadera i
de maquinària agrícola amb
la que va néixer. En aquest
sentit, els 30.000 metres
quadrats d'exposició acu-
llen en aquesta edició al vol-
tant de 150 expositors, que
es reparteixen entre el
recinte interior i exterior, de
manera que se'n poden tro-
bar 80 en els 5.000 metres
interiors i 70 expositors
més als 25.000 metres
exteriors.
Per aquesta edició, amb
l'objectiu de seguir posant
a l'abast tant de les empre-
ses com dels visitants l'o-
portunitat de participar a
Fira Amposta, “s'ha mantin-
gut la baixada dels preus
dels estands per a exposi-
tors en un que es va fer
l'any anterior en un 8% i
també l'arrodoniment a la
baixa els preus de les entra-
des, de manera que es pot
accedir a tot el recinte i a
les activitats que s'hi duien
a terme per un preu de 2
euros”. A més, cal remar-
car que el dia de la inaugu-
ració, dia de la festa local,
l'entrada és lliure per a tots
els visitants.
A banda de l'exposició, Fira
Amposta suposa tradicio-
nalment per a la ciutat la
celebració de les seves fes-
tes d'hivern donat que en
aquests dies s'ofereix un
programa complet d'activi-
tats lúdiques, culturals i
divulgatives amb conferèn-

cies, demostracions i
homenatges. Entre les acti-
vitats previstes cal desta-
car el concurs de paelles, i
en l'àmbit educatiu, en el
marc de l'entrega de les
Beques a l'excel·lència
Universitària, es presentarà
la publicació dels treballs
que van obtenir el primer
premi i l'accèssit en la
darrera convocatòria dels
Premis de Recerca de
Batxillerat Ciutat
d'Amposta.
El programa es completa
amb un seguit d'activitats a
la pista eqüestre a càrrec
de l'Associació d'Amics del
Cavall.
Per tal de fer més accessi-
ble als visitants i als exposi-
tors tota la informació de
Fira Amposta, l'empresa
ampostina Insertnet ha
desenvolupat una aplicació
gratuïta per a telèfons
mòbils i tauletes en sistema
operatiu Android amb infor-
mació sobre les activitats,
les empreses i la història
d'una de les fires amb més
tradició de les Terres de
l'Ebre.

Volum de negoci

La dada de volum de nego-
ci va quedar en la passada
edició al voltant dels 4'5
milions d'euros, de manera
que en aquesta ocasió es
preveu mantenir aquesta
xifra. Per calcular-la es
comptabilitzen les opera-
cions comercials que es
realitzen fins a 6 mesos
després d'haver-se celebrat
la Fira.

54ena. edició de Fira Amposta

Fira Amposta obrirà les
portes de la seva 54a
edició avui divendres dia
5 de desembre i els seus
més de 5.000 metres
quadrats d'exposició
restaran oberts al públic
fins al dilluns vinent, dia
8.

Des d’avui divendres fins el dilluns dia 8

LA PREVISIÓ ÉS ASSOLIR ELS 50.000 VISITANTS

La inauguració la
farà el conseller
d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi

Natural, 
Josep Maria Pelegrí

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS

A L’ÚLTIMA


