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Terres de l’Ebre. ERC porta la lluita contra el
caragol poma a Europa.             

P4

Esports. Malestar al CF Amposta perquè el
Morell va assolir l’empat, ahir la nit, quan
passaven vuit minuts (1-1).                  P11

Terres de l’Ebre. Sis platges de l’Ametlla de
Mar es convertiran en smart beach durant el
2015.                                               P5
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Aquest cap de setmana, gran nombre d’activitats per donar suport a la lluita contra les malalties del cor, motiu de La Marató 2014

Joaquin Celma, en tot el que portem de temporada, ja ofereix cada setmana la seua secció esta-
dística amb l’anàlisi del futbol ebrenc. I avui ens presenta un especial amb la regularetat de tots els
equips. Una feina acurada, avalada per tots els seus col.laboradors que, des del principi, s’han
implicat amb Més Ebre per a poder completar un projecte que facilita unes dades de gran valor
per saber els jugadors que més destaquen. Una referència per al mercat esportiu.                   P16

Futbol ebrenc: rànquing de més de 750 jugadors

L'evolució i cura de les malalties cardíaques han evolucionat en els últims 30 anys d'una manera espectacular gràcies a la
investigació d'aquestes. Als anys 70 un pacient que havia patit un infart tenir grans dificultats per retornar a una vida normal
en cap aspecte de la seva vida. Avui dia, gràcies a la prevenció dels factors de risc cardiovasculars i a la cirurgia cardíaca i
tècniques menys invasives, la situació és ben diferent. Per tot plegat, i amb la finalitat de la Marató d’enguany, el cap de set-
mana tornarà a ser una festa de la solidaritat amb una Marató que més que mai ens unirà a tots amb el Cor. P3
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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 

L'evolució i cura de les malalties cardíaques
han evolucionat en els últims 30 anys d'una
manera espectacular gràcies a la investiga-
ció d'aquestes. Als anys 70 un pacient que
havia patit un infart se li instigava durant el
primer mes a fer repòs absolut (llit) i durant
un any repòs relatiu, circumstancia que els
impedia retornar a una vida normal en cap
aspecte de la seva vida. Avui dia, gràcies a

la prevenció dels factors de risc cardiovascu-
lars i a la cirurgia cardíaca i tècniques menys
invasives, hi ha molta gent que té l'oportuni-
tat de tornar a la vida quotidiana una altra
vegada, inclús millor que anteriorment d'em-
malaltir. Per aquest motiu, des del Més Ebre
us animem a què aquest cap de setmana
viviu la Marató i participeu, a tots ens afecta!
Poseu-hi el COR!

Editorial
Sensibilització, tots estem exposats

Un cop més arriba el Desembre, un mes
especial ja que ens apropa al Nadal, unes fes-
tes per passar-les amb la familia, amb els
amics, on al voltant d’una taula t’oblides per
uns instants dels problemas que ens envolten
el dia a dia, on la nostàlgia i els vells records
s’apoderen de nosaltres i molts cops recor-
dem els que malauradament ja no estan. 
Per als petits de casa són les festes per
excel.lencia, on poc o molt rebran algun rega-
let de l’ansiosa carta als Reis Mags o al Pare
Noel. Però durant el mes de desembre també
hi ha una data marcada al calendari i es any
rere any la Marató de TV3, un preludi d’aques-
tes festes Nadalanques on els catalans i cata-
lanes hem de demostrar més que mai la
nosatra solidaritat. Una solidaritat que mica
en mica la Nostra societat va perdent en gran
part pels moments actuals que estem vivint.
Hi ha un lema de Metges sense fronteres que
diu: Només un ser humà pot salvar a un altre
ser humà. Aquest és el missatge al que ens
aferrem la junta de l’AAVV de Sant Llàtzer i
per això organitzem per primer cop al barri
una gala benefica on la única finalitat és aple-
gar a molta, molta gent per col.laborar amb
el nostre projecte Sant Llàtzer amb la Marató
de TV3. Aquest any, els beneficis obtinguts
per la Fundació de la Marató aniran destinats
a les malalties del cor, és per això que neces-
sitem molts cors bategant per ajudar a totes
aquelles persones que tenen dificultats per a
que el seu cor bategue com el nostre.
Aquesta gala benèfica comptarà podríem dir
amb les primeres espases del panorama
musical Tortosí i també del territori com: Cor
Flumine i jove cor Flumine, Cor de Cambra
Tyrichae, Orfeó Tortosí, Albino Tena, Eba, Riu
en So, La Tuna Folk, Nando Santos, La Jueva
de Tortosa, Joseret i la Rondalla, Joan Rovira
i Nika Zuñiga&Dalton’s. 
Tot i així hem de dir que hi ha artistes que per
problemas d’agenda no poden ser aquell dia
amb nosaltres. També hi haurà una rifa soli-
daria d’una obra d’art lliurada per ceramiste
Joan Panisello i un servei gratuït de guarderia
per als petits de casa. Organitzar un acte així
on tothom col.labora i ningú en treu benefici
no és fàcil, però res seria possible sense tota
gent que hi participa...no només artistes sinó

també empreses com: Ferreteria Garcia,
Samoyda, Perruqueria Alba Segarra, Albert
Cubells, Espai de reforç escolar i activitats
de lleure o mitjans de comunicació com Més
Ebre, Imagina Ràdio, Ràdio Tortosa, Cadena
Ser Ebre, L’Ebre Digital i sobretot voluntaris
com David Martínez, Toni Caballol, Mossen
Javier i Ignasi Vidal com a Presentador de
l’acte. Amb el vostre donatiu de 5 Euros
podeu ajudar a salvar vides i nosaltres a
canvi us oferim una tarde de diumenge dife-
rent, amb bona música on prácticament
obrim les portes del Nadal amb alegria i soli-
daritat. La junta treballem dia a dia per dina-
mitzar el nostre barri i en aquest cas també
a la Nostra ciutat, per això us invitem a que
col.laboreu el proper Diumenge i ens feu cos-
tat apartir de les 17h a la Parròquia de la
Mare de Deu dels Angels.
L’AAVV de Sant Llàtzer us agraïm la vostra
col.laboració i la vostra solidaritat.

Bon Nadal i feliç 2015!
Alejandro Gibello Tarrega

President de l’AAVV de Sant Llàtzer

Sant Llàtzer, amb la Marató de TV3

Opinió

El diputat d'ERC- NECat, Josep-
Maria Terricabras, ha dit que,
encara que pugui semblar un
problema molt local, el cargol
proma "és una preocupació
enorme i absolutament euro-
pea, ja que si surt de l'Ebre, pot
afectar fàcilment altres parts
d'Europa". Per això, Terricabras
ha dit que l'important és "que
es conegui el problema, que
se'l freni i que es resolgui", ja
que si surt més enllà de l'Ebre,
s'escampa i es reprodueix amb
molta facilitat. Per això demana
que es prenguin les mesures
oportunes.
Les explotacions agràries,
contra les cordes
"Este animalet està lluitant con-
tra els pagesos, la Unió
Europea, la Generalitat, el
Ministeri, i ens està guanyant
de llarg", ha dit Dani Forcadell,
d'Unió de Pagesos, mentre
mostrava un cargol poma
mort. Forcadell ha afegit que
"fa cinc anys que tenim el pro-
blema del cargol poma, estem
lluitant contra ell i la sensació
és que estem com el primer
dia". El responsable del sector
de l'arròs d'Unió de Pagesos
també ha demanat a la UE
mesures com en el seu
moment va prendre contra el
veto rus: "Les explotacions
agràries comencem a estar
contra les cordes. Portem dos
anys amb unes pèrdues tre-
mendes per hectàrea", ha aler-
tat. "Si el Delta és de tots,
l'hem de defensar entre tots. I

si ho fem bé, podem ser el pri-
mer país del món que eradiqui
aquesta plaga", ha assenyalat.
Combatre la plaga defen-
sant el medi ambient
Per la seva part, Ignasi Ripoll,
de SEO Birdlife, també ha
demanat suport econòmic a la
UE per combatre aquesta
plaga i ha avisat que si s'es-
campa pot afectar "totes les
zones humides del Mediterrani,
des de Portugal fins a Turquia".
I ha afegit que es combati la
plaga tenint en compte la gran
biodiversitat que hi ha al Delta
de l'Ebre: "És una de les zones
amb més biodiversitat de la UE
i hem de vigilar de no afectar el
medi ambient". Ripoll també ha
dit que la gran biodiversitat pot
ajudar: "Aquests espais són els
que combaten millor les pla-
gues de tot tipus. A la llarga,
els ocells o els peixos poden
integrar aquest animal, menjar
cargol poma i ajudar a frenar la
seva expansió, com ha passat
amb el cranc americà i altres
plagues". La delegació ha man-
tingut reunions amb represen-
tants de la Direcció General
d'Agricultura, de Medi Ambient,
responsable del programa Life,
i de la DG de Sanitat i Protecció
al Consumidor. El cargol poma
va néixer al Brasil i s'ha escam-
pat fins el sud-est asiàtic. El
Delta de l'Ebre és l'única zona
humida d'Europa afectada.

Mesures contra la plaga del cargol
poma, una "preocupació 
absolutament europea"

Delegació a Brusel.les, ahir
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El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Les Residències de gent
gran i les Escoles Bressol
de L'Onada han aconse-
guit recaptar  amb la realit-
zació de diverses activi-
tats més de 10.000€ - a
falta del recompte final -
per a La Marató solidària
de TV3, que es celebra
aquest diumenge dia 14 i
dedicada enguany a la
sensibilització sobre les
malalties del cor. Cada
Residència i Bressol han
organitzat diferents actes
amb els seus usuaris i en
col·laboració amb altres
entitats locals per recap-
tar diners. Entre les activi-

tats rellevants, L'Onada
Deltebre ha col·laborat
amb les escoles Sant
Miquel i Riumar del munici-
pi fent murals amb els
alumnes; L'Onada Alcanar
i la d'Ulldecona han cele-
brat sengles festivals de
dansa, música i teatre; a
la Sènia van fer un concert
solidari de guitarres, el
centre de Sant Carles de
la Ràpida va organitzar un
torneig de pàdel per a
principiants i els més
petits de l'Escola Bressol
del Delta han preparat
torró de xocolata per
col·laborar amb La
Marató. També s'han
recaptat diners amb rifes

celebrades en alguns cen-
tres i amb la venta de
calendaris de L'Onada a la
Sènia, Riudoms, La Ràpita
i Alcanar i de pedres màgi-
ques al centre de dia de
Tarragona. Pel mateix dia
de La Marató també hi ha
activitats populars progra-
mades per L'Onada. A
Deltebre estan preparades
una sèrie d'actuacions al
pont “Lo Passador”, com
classes de zumba, batuca-
da  i actuacions dels grups
locals La Rondalla i La
Coral, i a Casseres està
concertada una matinal
solidària a la plaça de
Santa Maria. 

Aquest cap de setmana al
llarg i ample de tot el nostre
territori, a l’igual que a la
resta de Catalunya, s’efec-
tuaran un gran nombre d’ac-
tivitats diverses per donar
suport a la lluita contra les
malalties del cor, motiu de
La Marató d’aquest 2014.

A l’Ampolla, Futbolí Humà
diumenge a les 10h, organit-
zat per la AE Pitarque
Ceprià, que viurà la jornada
amb gran emoció, dins d’una
solidaritat que l’entitat ja té
des de fa anys per aquesta
causa. La localitat també
tindrà una caminada popular,
un festival de Nadal a càrrec
de gimnàstica rítmica
l’Ampolla, un concert de
Nadal, ball i xocolatada
populars.
A Amposta desfilada dels

alumnes del Pla de Transició
al Treball pels carrers
comercials de la població i
diumenge una Cursa i Marxa
solidària de 1 i 5 km respec-
tivament.
A Tortosa, entre d’altres
activitats, el Club Atletisme
Terres de l'Ebre s'afegeix als
actes de la Marató amb una
jornada de 24 hores corrent
al parc municipal. Ha organit-
zat les "24 hores bategant",
una jornada que combina
l'esport, la divulgació i la
diversió, que tindrà lloc del
migdia de dissabte al de diu-
menge. Un itinerari circular
permetrà als esportistes
anar sumant quilòmetres al
llarg de 24 hores. En
paral·lel hi haurà xerrades,
gimcanes, tallers i xocolata-
da adreçats a públics diver-
sos, gent gran, famílies i

menuts. Al barri de Sant
Llàtzer diumenge hi haurà un
Concert benèfic amb l'actua-
ció del Cor Fluminie, Albino
tena, Nando Santos, Cor de
Cambra Tyrichae, Riu en So,
La Jueva de Tortosa, Cor
Flumine Jove, la Tuna Folk,
Joan Rovira, Orfeó Tortosí,
Eba i Albino Tena, Nika
Zúñiga & DAlton's, presentat
per Ignasi Vidal. 
També a Tortosa, està pre-
vist un altre concert dissabte
ofert per l’Escola Municipal
de Música i una caminada
organitzada per la
Universitat Rovira i Virgili diu-
menge.
A Mora d’Ebre actuació
musical amb la Banda de
Música "La Ginesta" de
Ginestar i la Coral de
Rasquera a les 18h del dis-
sabte. I a Móra la Nova

diumenge jornada lúdico-
esportiva al Pavelló firal,
amb pedalada popular, ver-
mut, partides de futbolí i de
ping-pong.
A Ascó durant tot diumenge
es disputaran al pavelló de la
localitat diferents partits de
competició de Lliga Catalana
on es rifaran paneres amb
productes nadalencs i espor-
tius donats pel comerç
d'Ascó i pels socis i esportis-
tes del club.
Sant Carles de La Ràpita
també es suma amb gran
nombre d’activitats lúdiques
on destaca el Festival benè-
fic de dissabte 'La Ràpita
amb La Marató', en què hi
haurà espectacles artístics
de diversos tipus.’
Xerta gaudirà dissabte d’un
ball benèfic organitzat per
l’Assossiació de Joves de

Xerta i que comptarà amb
l’actuació de l’orquestra
Apolo, amb una col·labora-
ció de 2 euros.
Batea s’uneix diumenge a
les iniciatives esportives
amb una bona caminada
per indrets singulars de
Batea. La col·laboració serà
de 5 euros i a la nit, La
Germandat organitza una
gala benèfica amb la
col·laboració o participació
de tot el poble de Batea amb
actuacions i sortejos.
A l’EMD de Jesús diumenge
s’organitza la XIa. Trobada
Cicloturista.D’aquesta mane-
ra la Trobada es consolida
com l’activitat amb més
anys de tradició al nostre
territori. La jornada que s’ini-
ciarà a les 9 del matí, consis-
tirà en un recorregut 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’avituallament 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. 
Aquestes i moltes altres acti-
vitats hi ha previstes en un
cap de setmana viscut amb
tot el cor.

Activitats destacades per aquest cap de setmana a casa nostra amb motiu de La Marató

Marató de TV3: cap de setmana solidari a les Terres de l’Ebre
Els centres de L'Onada recapten més de 10.000 euros 

ACTUALITAT
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La jornada, que porta per
títol ‘El caragol poma: un pro-
blema europeu’ i que va
comptar amb la presència
de diversos agents del Delta
directament afectats per la
plaga, té per objectiu apro-
par la problemàtica i cons-
cienciar els tècnics i polítics
d’allà. Entre els assistents,
va haver-hi el responsable
nacional del sector de l’arròs
d’Unió de Pagesos, Daniel
Forcadell, i també el repre-
sentant de SEO/Birdlife a les
Terres de l’Ebre, Ignasi Ripoll.
Després de lamentar que
altres organitzacions convi-
dades no van poder anar-hi,

Aspa ha explicat que també
es va comptar amb la
presència dels diputats
d’ERC al Parlament de
Catalunya, Dionís Guiteras
—portaveu a la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural— i Lluís Salvadó,
diputat i portaveu adjunt al
Parlament. La jornada va
començar a mig matí amb
una trobada amb eurodipu-
tats catalans i a la tarda es
va celebrar una primera reu-
nió amb experts
d’Agricultura i Medi Ambient
del grup ALE/Verds. Segons
Aspa, ‘cal conscienciar que
aquest no és un problema, ni
una amenaça únicament del
delta de l’Ebre o de
Catalunya, aquest és ja un
problema europeu que o bé
s’atura o es pot expandir a
altres països’. Després es va
celebrar una altra reunió
amb representants de la
Comissió Europea, en què hi
havia  Pardo López (Direcció
General de Medi Ambient.
Programa LIFE), Eric
Poudelet (Direcció General

de Sanitat i dels
Consumidors) i Hugo
Almeida (Direcció General
d'Agricultura). En acabar, es
van fer reunions bilaterals
amb altres actors interes-
sats i es va registrar una peti-
ció a la Comissió Europea i
diverses preguntes. El presi-
dent republicà ha afirmat que
‘aquest és un tema complex
de resoldre i entenem les
queixes dels pagesos en el
sentit que són sempre els
més perjudicats i els qui n’a-
caben pagant el cost’. Aspa
ha apostat per buscar noves
vies de finançament en els
tres marcs en què es mouen

els plans de lluita, com són
l’agrari, la conservació dels
ecosistemes i la recerca.
També ha demanat buscar
una coordinació efectiva per-
què l’aplicació de les mesu-
res contra la plaga no com-
porti una reducció de les aju-
des agroambientals per als
que hi col·laboren. Aspa ha
reconegut que ‘el tema no és
fàcil, i ERC estem aquí per
ajudar i sumar esforços, per
veure si Europa pren més
consciència i establim més
coordinació entre tots els
agents implicats, de manera
que no sigui sempre el
pagès qui acabi rebent la

part negativa del problema
del caragol poma’. El polític
republicà pensa que ‘tenim
els tècnics, la gent i la capa-
citat per crear un centre d’in-
vestigació i recerca a les
Terres de l’Ebre, coordinat
per tots els agents, que
dotin els pagesos, arrossai-
res i regants d’eines sufi-
cients per eradicar la plaga
del nostre hàbitat’. A s p a ,
que ha posat com a exemple
la lluita que s’ha fet des del
CODE contra el mosquit, ha
afirmat que ‘la Unió Europea
hauria de veure que té una
gran oportunitat per crear un
gran centre de referència
mundial que investigui i tre-
balli, no només contra el car-
gol poma, sinó també contra
altres espècies invasores
que malmeten el nostre eco-
sistema’. ERC, a més d’ex-
plorar les possibilitats de
crear aquest centre, dema-
narà a la Unió Europea més
esforços, mitjans, investiga-
ció i eines per fer una lluita
més efectiva contra el cargol
poma i per protegir el pagès
per damunt de tot.

Aquesta setmana, el
president de la
Federació de l’Ebre
d’ERC, Gervasi Aspa,
ha explicat el contingut
de la jornada que va
organitzar ahir el grup
ALE/Verds al
Parlament europeu.

L'Ajuntament de Tortosa ha
finalitzat els treballs de
reparació i asfaltat de
carrers en diversos barris
de la ciutat. Es tracta d'una
intervenció programada i
prevista de reposició del
ferm de rodadura en els
carrers Lamote de Grignon,
Montserrat Viladrich, Rierol
de Caputxins, Mas de
Barberans i plaça Joaquim

Bau. A aquestes actuacions
se n'ha afegit una altra al
carrer Ferran d'Aragó, amb
importants afectacions
sobre el ferm conseqüència
de les últimes pluges.
També s'ha fet una repara-
ció parcial a la Rambla Felip
Pedrell, en el tram comprès
entre els carrers Ramon
Berenguer IV i plaça
Barcelona. Finalment, s'ha

asfaltat el tram de la plaça
Pont de Pedra que dóna
accés al carrer Bonaire,
plaça Montserrat i carrer
Montcada, les obres d'urba-
nització dels quals estan a
punt de finalitzar. En total
s'ha asfaltat una superfície
superior als 6.400 m2.
L'actuació realitzada aques-
ta setmana, bàsicament als
barris de Ferreries, Centre i

Temple, complemen-
ten les fetes a pri-
mers d'aquest any a
Remolins i Ferreries.
Aquests treballs es
completaran propera-
ment amb nous tre-
balls de manteniment
i millora de la via
pública.

L’Ajuntament de Tortosa fa una nova actuació de millora
als carrers de diversos barris

“31 dels 52 municipis de
les Terres de l’Ebre s’han
quedat fora dels pressupos-
tos de la Generalitat per al
2015, més de la meitat de
les poblacions, uns comp-
tes amb una davallada des
del 2010 del 86%.
Aquestes són les dures
dades dels comptes que el
govern de CiU ha previst
per a l’any vinent per a les
Terres de l’Ebre”. Els porta-
veus del PSC de l’Ebre,
Enric Roig i Francesc Miró,
ho han denunciat aquesta
setmana  titllant els comp-
tes de “misèria” i “menys-
preu” a l’Ebre. “Certifiquen
definitivament l’abandona-
ment de l’Ebre a la seua
sort per part d’Artur Mas
amb uns comptes en clau
electoral que no pensen en
les persones”, ha assenya-
lat Roig. “Es tracta d’un
copiar-pegar dels pressu-
postos de l’any passat que
no es compliran”, ha reblat
Miró. Roig ha recordat que
es tracta d’uns pressupos-
tos fets “amb desgana que
han de venir d’uns ingres-
sos que depenen de l’acord
entre els governs de
Catalunya i Espanya que
difícilment hi haurà per l’en-
rocament de les dues posi-
cions, per això més que
mai tornem a exigir nego-
ciació i pacte”. A més, Roig
ha advertit que els comptes
recullen repeticions d’inver-
sions de l’any passat, que
demostren la manca de
voluntat de complir-se, “són
paper mullat”. 

“Artur Mas
ha previst uns
pressupostos
miseriosos
per a l’Ebre”

ERC porta la lluita contra el caragol poma a Europa
Jornada explicativa del problema amb representants d’entitats del Delta, tècnics, polítics i membres de la Comissió

PSC:

«Aquests treballs es completaran properament amb d’altres de manteniment i millora de la via pública»

ACTUALITAT
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Dimecres matí
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar, a través del seu
alcalde, Andreu Martí, i el
Consell Comarcal del Baix
Ebre, a través del seu
president, Lluís Soler, van
signar el conveni perquè
la inversió de 92.000
euros per les millores a
les platges sigui una reali-
tat. 
El Consell Comarcal del
Baix Ebre canalitzarà
aquesta inversió provi-
nent de la Generalitat.
D’aquesta manera, rever-
tirà a l’Ametlla de Mar
aquesta inversió fruit del
paper destacat del muni-
cipi en la recollida de la
taxa turística. 
I és que l’Ametlla de Mar
va ser el municipi de les
Terres de l’Ebre que més
va ingressar a través de

la taxa turística el 2013. 
En concret, 120.860,62
euros.
La previsió contempla la
millora de la senyalització
i el sistema de dutxes,
per donar un més bon
servei, a través, a més,
d’un subministrament
més eficient. Aquestes
millores convertiran en
smart beach les platges
de Sant Jordi, Calafató,
l’Estany Tort, Pixavaques,
Cala Forn, i  l’Alguer. 
Així es preveu que a la pri-
mavera estigui tot a punt
a les platges.
“Aquesta inversió és fruit
del treball des de
l’Ajuntament de vetllar per
mantenir les platges de
qualitat que tenim al muni-
cipi i que , a més a més,
compta amb la complici-
tat del Consell Comarcal i
de la Generalitat. Per
tant, satisfacció per
aquest projecte que serà
una realitat de manera

immediata”, subratlla,
Andreu Martí, Alcalde de
l’Ametlla de Mar.
En pròximes convocatò-
ries, el projecte s'am-
pliarà amb un sistema de

connectivitat a totes les
platges per posar en con-
tacte amb els serveis d'e-
mergències com Creu
Roja o la Policia Local.

Segons nota de
l’Ajuntament d’Alcanar,
l’amortització antici-
pada de préstecs per-
metrà a l’Ajuntament
reduir l’endeutament
en 1.201.640,22 €.
Una reducció que
representa un 27,9 %
del deute total i que
ha estat finançada
mitjançant romanent

de tresoreria. Amb
aquesta actuació,
l’endeutament munici-
pal es situarà en una
ràtio de deute viu d’un
37 %, aproximada-
ment, a finals d’a-
quest any 2014. El
regidor d’Hisenda,
Miquel Sancho, ha
ressaltat que “el baix
endeutament és un

dels millors indica-
dors de la bona salut
financera de
l’Ajuntament, resultat
de la bona gestió i la
política d’estalvi que
el consistori està por-
tant a terme”. Així
mateix, Sancho ha
afirmat que “la inten-
ció de l’Ajuntament és
deixar el deute a zero

en els propers quatre
o cinc anys”. 
Skate park
D’altra banda, demà
dissabte dia 13 de
desembre a les 11
hores, a la plaça del
Mirador, tindrà lloc la
inauguració d’Skate
park, Streetball
Alcanar, una nova ins-
tal·lació esportiva i de

lleure  habilitada per a
practicar l’Skate i el
bàsquet en espai
obert. La inauguració
comptarà amb un
3x3 d’Street bàsquet,
concurs de triples,
exhibició d’skate,
slackline, kendama
top europea, art urbà
i música a càrrec de
Dj Membrana.

Alcanar redueix «en més d’1ME, l’endeutament municipal»

“Ebreterra,
Centre

d’Inspiració
Turística”

Sis platges de l’Ametlla de Mar 
es convertiran en smart beach el 2015

Sant Jordi, Calafató, l’Estany Tort, Pixavaques, Cala Forn, i  l’Alguer

La intenció del consistori és “deixar el deute a zero en els propers anys”

ACTUALITAT

Es preveu que a la

primavera «tot

estigui a punt»

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha donat a
conèixer, en el marc de la
reunió del Consell
d’Alcaldes, el nom comer-
cial que tindra ̀ el Centre
d’Innovació i
Desenvolupament Turístic
del Baix Ebre una vegada
obri les seves portes en el
transcurs del primer trimes-
tre del 2015: Ebreterra,
Centre d’Inspiracio ́
Turística.
En aquesta mateixa línia,
durant la reunió s’ha analit-
zat l’estat actual de les
obres del centre i s’ha trac-
tat favorablement la creació
del servei comarcal del
CIDET. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha expli-
cat que aquest nom “prové
de la unió de dos dels con-
ceptes que millor defineixen
el nostre territori i el caràc-
ter de la seva gent: el riu i
la terra”.
Al llarg de la reunió també
s’ha analitzat el pressupost
de l’ens comarcal de cara
al proper exercici. En
aquest sentit, el president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, ha destacat que
“com ja va sent habitual en
aquests darrers anys, el
pressupost de l’ens comar-
cal estarà marcat per les
dues línies d’actuació que
més hem estat treballant
durant aquest mandat: les
polítiques socials i la dina-
mització econòmica”.
Finalment, també s’ha infor-
mat als alcaldes de les
actuacions del programa
Baix Ebre Avant 2015, enfo-
cades en l’impuls del sector
turístic i del sector agroali-
mentari.

FOTO: YASMINA CURTO
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La Terra Alta, i en concret
Gandesa, ha sol·licitat ofi-
cialment poder acollir el
Concurs Mundial de
Garnatxes del 2016. Per  a
poder fer-ho, una delegació
dels responsables del certa-
men va visitar la comarca
aquesta setmana per valo-
rar la possibilitat d'organit-
zar l'esdeveniment en
aquest territori.
Responsables del Consell
Regulador de la
Denominació d'Origen Terra
Alta i diverses autoritats del
Consell Comarcal els van
mostrar diferents emplaça-
ments que podrien albergar
tant el sopar de la Nit de les
Garnatxes com el tast pro-
fessional del concurs.
Aquest certamen que està
obert a totes les categories
de vins elaborats amb la
varietat garnatxa -blanca,
roja o negra, compta amb
un jurat professional que tria

els millors de tot el món. 
La propera edició del con-
curs, la tercera, tindrà lloc
el 9 de febrer del 2015 a
Perpinyà, França, però la
següent podria celebrar-se
a Catalunya. I és que la
Terra Alta ha presentat can-
didatura per poder acollir
aquest certamen de recone-
gut prestigi en el sector.
Jordi Rius, secretari del
Consell Regulador de la DO
Terra Alta, ha explicat a
l'ACN que després de la visi-
ta de la delegació de l'orga-
nització "les sensacions són
molt bones", tot i que són
conscients que hi ha altres
zones de producció d'a-
questa varietat que també
ho han sol·licitat.
El passat dimecres, els res-
ponsables de l'organització
del concurs van poder
veure de primera mà possi-
bles emplaçaments per rea-
litzar els tastos i també per
celebrar actes entorn la
varietat de raïm mediterrà-
nia per excel·lència. Rius, en

aquest sentit, va manifestar
que entre els espais visitats
destaca el Celler
Cooperatiu de Gandesa, un
edifici modernista del 1919
dissenyat per Cèsar
Martinell -deixeble de Puig i
Cadafalch i de Gaudí-, on es
podria realitzar tant el sopar
de la Nit de les Garnatxes
com el tast professional del
concurs. "Vindrien 80 pro-
fessionals d'arreu del món
per tastar els prop de 400
vins de garnatxes que es
porten a concursar", va
exposar el secretari, "i es
necessita un espai adequat,
pràctic i útil, no només pels
tastadors sinó també pels
cambrers".
Els cellers inscrits a la DO
Terra Alta també van tenir
l'oportunitat de conèixer les
característiques i el funcio-
nament d'aquest esdeveni-
ment, tot i que alguns el
coneixen prou bé, i és que
vins de la comarca ja han
estat premiats en edicions
anteriors. De fet, tal com va

recordar el secretari, "l'any
passat, dels 44 vins espan-
yols guardonats, n'hi havia
deu que eren catalans, i d'a-
quests, cinc eren de la Terra
Alta". Un fet que "et fa pen-
sar que realment la garnat-
xa a la Terra Alta ofereix

tota la seva essència i vir-
tuts", va celebrar satisfet
Jordi Rius. L’alcalde de la
localitat, Carles Luz, per la
seva part, ha manifestat la
seva il.lusió per aconseguir
aquesta fita. (ACN).

Aquest dimecres dia 10, La
Llanterna Teatre Municipal
de Móra d’Ebre va acollir
l’acte de lliurament del
premi Sirga d’Or 2014, que
aquest any han guanyat en
la modalitat d’entitat el
Grup de Natura Freixe, el
qual gestiona la reserva de
Sebes al municipi de Flix, i

en la de persona la llevado-
ra de Móra d’Ebre, Pepita
Grangé. Aquest premi orga-
nitzat 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, és un guardó de

periodicitat biennal que es
concedeix a una persona i
una entitat que s'hagin dis-
tingit en la seua trajectòria
en el desenvolupament
d'activitats que han afavorit
la comarca de la Ribera
d'Ebre. Foto: Parlem-ne-
Flix

Premis Sirga d’Or 2014

Han finalitzat els treballs
d'adequació de les voreres
del traçat de la Via Verda de
la Terra Alta, un projecte
promogut pel Consell
Comarcal de la Terra Alta i
que ha estat subvencionat
pel Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona.
La inversió efectuada ha
estat de 15.000 euros. Les
obres han permès una
millora de les voreres en
diferents trams de la Via
Verda que presentaven defi-
ciències per acumulació de
terres i pedres, la qual cosa
dificultava l'evacuació d'ai-
gües pluvials en alguns dels
trams. Per solucionar
aquestes mancances s'han
tirat endavant treballs d'es-
brossada de la vegetació i
de retirada de pedres i
terres per a l'evacuació de
l'aigua.

Millora de les
voreres de la 
Via Verda a la
Terra Alta  

Aquest cap de setmana
diversos municipis de les
nostres terres s’uneixen
amb diferents activitats a la
missió d’aquest any de la
Marató per recaudar fons a
favor de les malalties del
cor. Diumenge a Batea
tindrà lloc una gala organit-
zada per la Germandat amb
la participació del poble que
realitzaran les actuacions
per a la gala i col·laboraran
per al sorteig de cistelles,
samarretes del Barça o CF
Batea, etc.  A Gandesa a les
17h començaran actes amb
el mateix fi organitzats per
la Societat Unió Gandesa. I
a la Fatarella concert musi-
cal  dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música
a les 18h.

Amb la Marató

Gandesa sol·licita acollir 
el Concurs Mundial de Garnatxes 2016

Una delegació dels responsables del certamen van visita la comarca aquesta setmana

Guanyadors: el Grup d Natura Freixe i la llevadora morenca, Pepita Grangé

ACTUALITAT
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Molts us preguntareu que fan els famosos, cantants,
artistes de cinema i possiblement la veïna del mateix
carrer per tenir la pell sense imperfeccions, suau, llisa i
amb tanta llum. El secret està en els peelings químics
o coneguts també com àcids. Anys enrere només les
persones amb un alt nivell adquisitiu es podien perme-
tre realizar un peeling químic, però actualment el preu
d’una sessió ens és molt asequible fent possible que
clients amb un nivell econòmic més corrent s’ho puguin
permetre. Esbrina quin és l’ideal per al teu cas!

Glicolic: Per pells amb primeres arrugues, taques suaus
i pell gruixuda amb porus marcats.
Salicylic: molt més efectiu que l’anterior, elimina entre un

80-90% les taques, engruiximent de la pell, acne i les
seves cicatrius, efecte lifting.
Mandelic: renovació general molt suau, línies d’expressió,
lluminositat, neteja la pell en profunditat, indicat també en
acné quístic, no altera el to de la pell, apte per a pells sen-
sibles amb couperosis .
Làctic: evita la flaccidesa, ulleres fosques, dóna molta llum
i ens repara dels danys solars. Àpte en pells sensibles.
Pyruvic: també evita la flaccidesa i repara els danys
solars però a més a més ens afina el gruix de l’epidermis.
Per pells flàccides i també greixoses amb pell gruixuda.
Phytic: Blanqueja i actua contra els radicals lliures. Ideal
per pells joves amb les primeres línies d’expressió I petites
taques que vulguin mantenir-se amb la pell de porcellana.

Azelaic: Acné lleu o moderat i hormonal, antibacterià de
l’acné i antiinflamatori, rosàcia, taques i cicatrius d’acné.
Jessner: tractament per a l’acné sense treure les taques
d’hiperpigmentació o color de la pell. Indicat per pells molt
morenes o pells molt joves d’adolescents.
I si a més a més creus que necessites més d’un tipus de
peeling tambè hi ha combinats com l’Antiaging per treure’t
anys de sobre, el Whitening blaquejador progressiu, el
MelanoOut per treure taques en una sola sessió,
l’Antiacné per rebaixar-lo i moltíssimes opcions més.
Consulta quines són les imperfeccions que et preocupen
amb el preu professional especialitzat en peelings químics
i aquesta tardor-hivern comença el teu tractament ideal.

Per: Montse Guerra de Luxor

PUBLIREPORTATGE

Peeligns químics, el secret de les “Celebrities”
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El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, va
visitar ahir, acompanyat de
l’alcalde d’Amposta, Manel
Ferré, la nova estació d’au-
tobusos interurbans de la
localitat, que va entrar en
servei recentment. Aquesta
instal·lació, que millora la
mobilitat en transport públic
al municipi, així com la qua-
litat del servei, ha comptat
amb una inversió d’1,2
MEUR. A l’estació tindran
parada nou línies interurba-
nes, amb una previsió d’uns
100.000 viatgers anuals. 
La nova estació se situa a
l’oest de la localitat; en con-
cret, a la cruïlla entre l’avin-
guda de Santa Bàrbara i el
carrer Sebastià Joan Arbó,
en uns terrenys cedits per
l’Ajuntament. Amb una
superfície total d’uns 3.700
metres quadrats, l’estació
té una capacitat per a 7
andanes i 5 places addicio-
nals per autobusos i comp-
ta amb un edifici terminal
amb sala d’espera, despatx
de bitllets i servei de bar.
Així mateix, disposa d’una
àrea d’aparcament exterior
per uns 40 turismes.

Fins ara, Amposta no dispo-
sava d’una estació d’autobu-
sos interurbans, després
que fa uns anys l’antiga
estació es va desmantellar
arran de la reordenació del
teixit urbà d’aquell àmbit.
Des de llavors, aquests
autobusos, de manera tran-
sitòria, feien parada en una
de les marquesines de la
xarxa urbana.
El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha posat en
marxa aquest any un seguit
d’actuacions de potenciació
de les comunicacions a les

Terres de l’Ebre. 
En aquest sentit, l’1 d’octu-
bre va començar a funcio-
nar la nova línia d’altes pres-
tacions e3: Tortosa –
Amposta – Sant Carles de la
Ràpita – les Cases –
Alcanar, amb 18 expedi-
cions (9 d’anada i 9 de tor-
nada) de dilluns a diumen-
ge. 
Durant el primer mes de
funcionament ha transpor-
tat 3.515 persones. També
s’ha implantat un abona-
ment T-10/120 que permet
fer 10 viatges en 120 dies

en tots els trajectes dins de
les Terres de l’Ebre i a un
preu tant competitiu com 1
euro el trajecte, el que
suposa un estalvi del 50%
respecte del preu del bitllet
senzill. 
D’altra banda, a l’octubre
també es van reforçar les
connexions amb transport
públic per carretera entre
les Terres de l’Ebre i
Barcelona. Així, el
corredor de l’Alcanar es va
incrementar en 6 expedi-
cions (3 d’anada i 3 de tor-
nada) de dilluns a divendres

i 2 expedicions (1 d’anada i
1 de tornada) els dissabtes
durant tot l’any, quedant un
total de 20 expedicions (10
d’anar i 10 de tornar) entre
setmana i 10 els dissabtes i
aconseguint una completa
cobertura en totes les fran-
ges horàries del dia.
inalment, a l’estiu també va
entrar en servei, per prime-
ra vegada, un bus llançado-
ra entre les Terres de l’Ebre
i l’aeroport de Barcelona,
que va registrar més de
3.200 viatgers durant els
mesos de juliol i agost.

El conseller Santi Vila inaugura la nova estació
d’autobusos d’Amposta

9 línies de busos interurbanes, amb una previsió d’uns 100.000 viatgers anuals

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila,
acompanyat del president
de Cemex España
Operaciones, Jaime Ruíz
de Haro, entre d’altres
autoritats, va visitar ahir la
fàbrica de Cemex a
Alcanar i el port.
Aquesta visita referma el
compromís de la
Generalitat amb la planta
de Cemex per consolidar
la producció de la cimen-
tera i l’activitat del port
industrial d’Alcanar, així
com per impulsar el crei-
xement econòmic i social
a les Terres de l’Ebre.
La col·laboració publico-
privada “ha estat cabdal

per donar continuïtat a la
producció de la fàbrica de
Cemex a Alcanar i impul-
sar l’activitat del port.
Després del dragatge del
canal d’entrada, la cimen-
tera i el port  d’Alcanar
són més competitius”.
Actualment,  el 97% dels
productes de l’empresa
que es canalitzen a través
d’aquest enclavament
s’exporten a diferents con-
tinents, principalment a
països com Regne Unit,
Algèria, Líbia, Brasil,
Malta, Benín, Itàlia i
Nigèria.
Així mateix, el port
d’Alcanar ja ha mogut fins
avui 1.150.000 tones de

mercaderia, principalment
clínquer i ciment. Un
volum que es preveu incre-
mentar d’aquí a finals
d’any i superar així la xifra
inicial de l’acord que supo-
sa assolir 1.120.000
tones, malgrat que el dra-
gatge ha estat efectiu a
partir del segon semestre.
Amb una inversió pública
de 3 MEUR, el dragatge
del canal d’entrada del
port d’Alcanar executat
abans de l’estiu ha
permès recuperar un calat
de 12 metres de profundi-
tat, unes condicions tècni-
ques que han facilitat l’en-
trada de vaixells amb
major capacitat de càrre-

ga de productes de la
cimentera. 
Abans del dragatge la
càrrega màxima era de
25.000 tones per vaixell i,

ara, es poden arribar a
carregar fins a 50.000
tones de mercaderia per
vaixell, doblant la capaci-
tat de càrrega.

Compromís de la Generalitat amb la 
cimentera Cemex i el port d’Alcanar

Avui divendres, 12 de
desembre, es farà l'acte de
Lliurament dels XX Premis
Literaris Terra de Fang.
De les 146 obres que
enguany s'han presentat a
concurs, 73 corresponen a
la modalitat de prosa, 71
en la modalitat de poesia i
2 en la modalitat de recer-
ca. Entre totes les modali-
tats s'han presentat 4
obres d'autors locals. Cal
recordar que els Premis
Literaris estan dotats en
1.000€, cadascuna de les
modalitats de prosa, poe-
sia, recerca i el Premi
Especial d'Autor Local ator-
ga 500€ en la categoria
d'adult i 200€ en la catego-
ria juvenil.
Adas
I demà dissabte,
l'Associació de Dones
Agents de Salut de
Deltebre, Adas, ha organit-
zat per cinquè any consecu-
tiu un gran acte d'homenat-
ge a les dones del Delta,
homenatjant a les perruque-
res del municipi.

Deltebre lliura
avui els Premis
Literaris 

Terra de Fang

ACTUALITAT

Els acords publicoprivats impulsats per la Generalitat afavoreixen la continuïtat productiva de les empreses

Els Mossos d'Esquadra
van detenir la matinada del
passat 7 de desembre un
conductor kamikaze que
va circular prop de 100
quilòmetres en contra
direcció a l'AP-7 entre
Castelló i Ulldecona.
L'infractor, un ciutadà
francès de 38 anys, va
donar positiu per drogues.
Pels voltants de les cinc
de la matinada, efectius de
la Guàrdia Civil de Castelló
van alertar als Mossos que
estaven intentant intercep-
tar un cotxe amb matrícula
francesa que circulava a
gran velocitat en sentit
Barcelona pels carrils del
sentit València. En un pri-
mer moment s'havia acon-
seguit aturar l'infractor
però s'havia tornat a donar
a la fuga fent cas omís a
les indicacions dels agents
i novament en direcció
contrària.

Detenen
conductor
kamikaze per
circular 100
quilòmetres en
sentit contrari
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Josep Bahima, tortosí de
naixement i actual resident
de Roquetes, on té el seu
taller, és un artista de casa
nostra que porta més de
25 anys exposant en sales
de diversos indrets. 
Ara se’n pot gaudir de les

seves obres a la Fundació
Catalunya - La Pedrera
d’Amposta (Avg. Alcalde
Palau 55) on estaran fins el
pròxim 21 de desembre.
L’exposició es podrà visitar
tots els dies de 18 a 20:30
hores.

Josep és va matricular a
l’escola Taller d’Art de
Tortosa l’any 1977 on va
cursar estudis de dibuix i
pintura. Tant el seu estil
pictòric amb traçats
amples, colors vius i amb
la bellesa de la natura com

a principal element descrip-
tiu ens recorda a pintors
del moviment impressionis-
ta tals com Monet i  Van
Gogh.

A Tortosa durant aquest cap de setmana, del 12 al 14

Concert Accent>Ensemble

Avui a les 20 h a l’Esglèsia
Sant Jaume de Remolins
l’Orquestra de Cambra de
Tortosa farà el seu Concert
de Nadal. Diumenge dia 14, el
Campus Terres de l’Ebre de la
URV participa un any més
amb la Marató de TV3 amb
una caminada solidària i diver-
ses activitats festives al pave-
lló firal de Remolins de
Tortosa per recaptar diners a
favor de les malalties del cor.
Dilluns dia 15, al saló de plens

de l’Ampolla, la Càtedra
d’Economia Local i Regional
del Campus organitza un
Workshop sobre polítiques de
promoció econòmica local. I
dimecres dia 17, tindrà lloc la
conferència “Convivència i
oportunitats de desenvolupa-
ment a les reserves de la
Biosfera” a càrrec de Jordi
Juan Treserras, professor de
la UB, entre d’altres càrrecs
destacats.

Activitats del Campus URV

Dimecres gairebé 4.000 alum-
nes de totes les edats de les
Terres de l'Ebre van participar
en l'activitat “Fem volar estels”
promoguda per Ensenyament.
Un total de 15 centres educa-
tius van participar en aquesta
activitat, que va tenir lloc al
pati dels centres, en motiu de
la commemoració del Dia
Mundial dels Drets Humans. A

més a més, de l'espectaculari-
tat d'un enlairament conjunt,
els estels també portaven mis-
satges de pau, després d'ha-
ver realitzat un taller el passat
3 de novembre a l'Institut
Joaquin Bau, amb l'objectiu
d'aprendre a construir estels i
també de conèixer les estratè-
gies organitzatives per a l'en-
lairament d'estels.

“Fem volar estels” 
Aquesta programació està
organitzada pel Departament
de Benestar Social i Família
de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
Tortosa.
Demà dissabte, 13 de
desembre, al Centre Cívic
Ferreries a la plaça Mestre
Monclús de Tortosa, tindrà
lloc la Fira Jove de la
Solidaritat, amb la mostra
d'entitats i ong's col·labora-
dores encapçalant activitats
de diferent caire que es
desenvoluparan durant tot el
dia, des de les 10 del matí
fins les 20 hores de la tarda:
música, ball, lliurament de
diplomes, mostres d'art i
xocolatada popular, entre
moltes altres. Així mateix,
l'Oficina Jove del Baix Ebre
lliurarà a la Fundació Miquel
Valls els donatius recaptats

durant l'acte benèfic "Tots
per l'ELA", que va fer-se
recentment.
I per arredonir aquest cap de
setmana solidari, avui diven-
dres 12, tindrà lloc a l'Aula
Didàctica del Museu de
Tortosa la presentació de les
possibilitats de voluntariat
dins del programa 6-16
adreçat a infants i joves i a
les seves famílies. Per altra
banda, el mateix dissabte
també es farà, a les 12.00
del migdia, el concert que
l'Escola Municipal de Música
de Tortosa portarà a l'esce-
nari del Teatre Auditori Felip

Pedrell a benefici de La
Marató de TV3, que enguany
es dedicarà a les malalties
del cor.
Aquesta vinculació de la Fira
Jove de la Solidaritat amb
aquesta popular iniciativa de
TV3 encara anirà un pas més
enllà, ja que el diumenge es
farà també, organitzada per
la URV-Campus Terres de
l'Ebre, la Caminada Solidària
a Benefici de La Marató de
TV3, amb sortida (11.30
hores) des del parc municipal
i arribada al Pavelló Firal,
amb una enlairada de glo-
bus, i l'actuació del pallasso

Moniatto i dels alumnes de
les escoles de ball tortosines
de llibertat Curto i Esther
Roselló.
Per part seva, demà dissab-
te 13 l'associació "Va per tu,
Vidal" també participarà en
La Marató amb una encesa
de torxes a la plaça d'Alfons
XII, amb la recollida d'un
donatiu de 3 euros per parti-
cipant. Aquest preu inclou
una xocolatada. 
Els tickets es poden com-
prar anticipadament a Adam
Esport.

Les VII Jornades del
Voluntariat Juvenil 2014/
Fira Jove de la Solidaritat
arriben aquest cap de
setmana amb tot un
seguit de propostes i acti-
vitats que posaran en
marxa més d'una trente-
na d'entitats i ong's parti-
cipants. 

Terra de colors de Josep Bahima
A la Fundació Catalunya-La Pedrera d’Amposta, fins al 21 de desembre

ACTUALITAT

Aquesta tarda a les 18.00 h
tindrà lloc el concert que clourà
els actes programats pel
Serveis Territorials del
Departament de Cultura a les
Terres de l'Ebre en commemo-

ració del Tricentenaria. Serà a
càrrec d' ACCENT>ENSEM-
BLE, a la sala d'actes del
Patronat de Tortosa (carrer
dels Mercaders, núm. 2 de
Tortosa).

Eufòric Urbà?
Des de ahir i fins demà
Eufònic Urbà es pot visitar a
l'Arts Santa Mònica de
Barcelona. 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 edició del passat
setembre, així com el resultat
de les diverses residències
artístiques i intervencions
comissariades per Eufònic.
Tres dies intensos que servei-
xen per donar a conèixer mol-
tes creacions gestades al
territori o creades expressa-
ment per a l’ocasió.

Boira presenta el seu nou
disc a la sala Mina Plataform
de Deltebre dissabte dia 13
a les 23:45. Serà una nit
molt especial per a Boira i la
gent que sempre els ha
donat suport. La festa
seguirà amb una sessió de
remember guitarra prepara-
da per Xavi Caballé.

Les Fires de Nadal segueixen, aquest cop a Móra d’Ebre on demà
es celebrarà la 18ª edició i durant tot el cap de setmana a
Roquetes que ja compta amb la seva XXI Fira. Per la seva part,
Ulldecona acollirà diumenge al Teatre Orfeó Montsià la representa-
ció teatral Els Pastorets d’Ulldecona a càrrec de Bienve Borràs.

Actualitat

L'artista Maria Cemeli amb l'o-
bra "16 fragmentos a capella"
rebrà demà dissabte per la
tarda el XIII Premi de Pintura
Francesc Gimeno, en un acte
al Museu de Tortosa, en el qual
també s'inaugurarà una exposi-
ció amb les obres finalistes. El

lliurament estarà presidit per
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i comptarà amb la presèn-
cia de l'artista i de represen-
tants del jurat. Com a finalistes
tenim a l'artista tortosí Jordi
Castells i el sevillà David Mayo.

Premi de Pintura Francesc Gimeno

Al·legoria del fang

Fira Jove de la Solidaritat
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CRAC de la setmana: Lola Santacatalina, premi Lo Grifonet 2014
“LA POLÍTICA SEMPRE HA ESTAT PRESENT EN LA MEVA VIDA”

Lola Santacatalina i Ubiedo
(64 anys). Natural de
Godella (València), resideix
a les Terres de l’Ebre des
de l’any 1977 i a Roquetes
des del 1979. Va ser mili-
tant antifranquista, sindica-
lista, membre de movi-
ments feministes i durant la
transició va militar a l'inde-
pendentisme extraparla-
mentari. Ja al segle XXI va
ser la primera
Coordinadora Territorial de
l'Institut Català de les
Dones a les Terres de
l'Ebre, de la Generalitat de
Catalunya. De formació
Infermera i Antropòloga.
Actualment és professora
de la Universitat Rovira i
Virgili.
Aquesta setmana s’ha anun-
ciat des de Òmnium Ebre
que ha estat la guardonada
amb el premi Lo Grifonet
2014, el qual pretén
reconèixer el treball en
favor de la llengua, la cultu-
ra del país per part de per-
sones o entitats de les
Terres de l’Ebre.

Més Ebre: Quina sensació
li ha produït el premi? Què
creu que ha pogut tenir en
compte el jurat per a ator-
gar-li?
Lola Santacatalina: És un
honor rebre un premi d’a-
questes característiques i
no sé exactament per què
l’he rebut, ja que l’únic que
he fet és dur a terme tot
allò amb el que he cregut i
he considerat que calia dur
a la pràctica. Realment la
notícia ha estat una gran

sorpresa, inesperada per a
mi.
ME: Parli’ns de la seva vida
professional.
Lola: De formació sóc
infermera i antropòloga.
Com a infermera he exercit
durant anys en l’Hospital
Verge de la Cinta, tant en
tasques assistencials com
de gestió. Des del 1993
estic en l’àmbit de la docèn-
cia com a professora en la
facultat d’infermeria impar-
tint les assignatures d’an-
tropologia, bioètica i algu-

nes més, a través de les
quals he intentat treballar
amb l'alumnat des d’una
mirada crítica de la realitat
sociocultural de la inferme-
ria i la salut.
ME: Ha tingut motivació
política al llarg de la vida?
Lola: La política sempre ha
estat present en la meva
vida, des del món del sindi-
calisme fins a la militància
en l’independentisme d’es-
querres passant per les
diferents plataformes en
defensa del territori,
col·laborant també amb la
creació del Col·lectiu de
Dones a les Terres de
l’Ebre, així com en formar
part del primer consell de
redacció de l’Ebre Informes
l’any 1978 juntament amb
Josep Bayerri i Josep Ma.
Castells entre altres. Penso
que és una obligació que
tenim totes les persones
d’interessar-nos per la cosa
pública, ja que el benestar i
la possibilitat d’una qualitat
de vida per tothom depenen
de la nostra implicació i par-
ticipació activa. L’exemple
el tenim ara aquí a
Catalunya en els últims
anys.
ME: Com valora la situació
social de la dona?
Lola: Primer de tot, dir que
penso que sempre s’ha de
parlar de les dones en plu-
ral. Som diferents, diverses
i en la nostra diversitat hem
de pensar. Les dones, d’oc-
cident, ens trobem en un
procés de canvi a l’igual
que la societat en general.
Cada vegada estem més en
l’àmbit públic i som més
visibles com subjectes de
drets. És un procés difícil
d’aturar però encara hem
de lluitar per reivindicar
aquests drets i mantenir-
los, ja que quan menys ho
esperem tornem enrere i
alguns i algunes intenten
que visquem com en els
segles passats. També cal
dir que les dones africanes,
índies, llatinoamericanes,
afganes, etc., en els seus
contextos també lluiten dia
a dia per l’alliberament de la
dona. Amb això vull dir que
aquí i allà continuem com fa
segles, visibilitzat-nos i rei-
vindicant els nostres drets
com a dones.
ME: Parla'ns de la teua llui-
ta a favor de la dona.
Lola: La meua lluita ha
estat la de moltes genera-
cions de dones, cadascuna
a la seua manera. Lluitant
per viure com una persona

lliure i respectada, tant a
nivell personal com social i
laboral. Temes com l’avor-
tament, les relacions igua-
litàries, la llibertat sexual, la
conciliació de la vida laboral
i familiar, etc., són alguns
pels quals moltes dones
han lluitat, hem lluitat i
seguirem lluitant perquè es
facin reals, perquè tal i com
està la situació actual, per
desgràcia, no podem baixar
la guàrdia.
ME: És possible la igualtat
de gènere? Com hem d'a-
vançar? 
Lola: No és que sigui possi-
ble, és imprescindible. Si
volem viure en una societat
“justa, lliure i feliç” com
deia el poeta, és absoluta-
ment imprescindible. I hem
d’avançar com hem fet
sempre intervenint en la
societat i transformant-la
(canviant-la). La societat
patriarcal no té futur, és
inviable, però sense volun-
tat política i social el camí
és molt més dificultós. En
aquest camí és fonamental
la inversió en formació i
educació, per poder créixer
com a persones crítiques i
constructives. La responsa-
bilitat és de totes, és
social.
ME: Parla'ns de la teua
visió del País Valencià. 
Lola: El País Valencià és
una part dels Països
Catalans i és preciosa, és la
meua terreta!! I ara, en
aquest procés de sobiranis-
me massiu, ens oblidem
d’una part de la nostra
terra, de la nostra gent,
amb la que compartim cul-
tura, llengua i lluita. La veri-
tat és que la llavoreta de
l’independentisme dels
Països Catalans és en gran
part valenciana, vull recor-
dar que als anys 70 i 80 i
també actualment moltes
de les persones que varen
teoritzar i fer possible el
que avui en dia està suc-
ceint al principat eren del
País Valencià. En aquells
temps somiàvem en uns
Països Catalans indepen-
dents i socialistes, i sembla
ser que ara excloem d’a-
questa lluita part del territo-
ri, de la seua gent i gran
part de les seues reivindica-
cions socials.
ME: Què et diuen noms
com Joan Fuster, Vicent
Andrés Estellés o Josep
Guia?
Lola: Tres grans persones
de la meua “terreta” que
han ajudat d’una forma defi-

nitiva a arribar a on estem
avui en tots els Països
Catalans, a escala intel·lec-
tual, cultural i nacional.
Fuster i Estellés bàsics en
tots els àmbits i ja uns clàs-
sics i personalitats del pen-
sament, cultura i política de
la nostra nació. A Pep Guia
l’estimo molt. Ha estat una
persona molt present en la
meua vida personal i políti-
ca. Un gran independentista
al costat de Jordi Moners,
Salvador Balcells, Xavier
Romeu, Vicent Partal, Paco
Gas, Emigdi Subirats i
molts altres intel·lectuals i
activistes que en els anys
70, 80 i 90, anys difícils,
varen lluitar tant al País
Valencia com al Principat
per una Catalunya lliure.
ME: Coneix els guanyadors
d'edicions anteriors: el lin-
güista Joan Beltran, el
músic i director de banda
Octavi Ruiz i el professor i
escriptor Manel Ollé? Què
en destacaria d'ells? 
Lola: A Joan Beltran i a
Octavi Ruiz no els conec
personalment. Conec a
Manel Ollé, i penso que és
una gran persona que sem-
pre té una paraula amable
per a dir, i és la seua humi-
litat el que el fa tan gran i
estimat, a més a més de la
seva vàlua intel·lectual i
ètica.
ME: Com valores la política
lingüística al País Valencià?
Lola: El poble valencià esti-
ma la seua llengua, la nos-

tra llengua, encara que,
com en temps de Franco,
cada vegada és més difícil
utilitzar-la d’una forma habi-
tual com a llengua vehicu-
lar. Però els temps canvien
i estic segura que els
Països Catalans sabran
com reeixir d’aquesta etapa
històrica mantenint, com
així serà, la nostra llengua.
ME: Blau a la senyera?
Lola: La meua és l’estela-
da, i amb l’estel ben roig.
ME: Com veus tot el procés
independentista? Com defi-
niria la situació sociopolíti-
ca actual?
Lola: Estem aquí per la llui-
ta de moltes generacions
de persones que varen con-
fiar en el nostre poble. El
moment és històric però
això no ens pot fer perdre
de vista que la lluita no és
només per la independèn-
cia. És per la independència
i per una societat més
justa. Jo vinc, en els orí-
gens, del PSAN (Partit
Socialista d’Alliberament
Nacional), i no enteníem la
independència si no era per
crear un país socialment
més just, entenent per justí-
cia el que tothom pugués
viure en igualtat de drets i
d’oportunitats per portar
una vida digna. L’educació,
la sanitat, el benestar de
les persones, no ha de ser
el privilegi i el negoci d’uns
pocs sinó la normalitat de
tots en la societat que
volem construir, drets que

alguns dels que ara s’om-
plin la boca d’independèn-
cia volen vendre, i estan
venent actualment, a
empreses privades per ren-
dibilitzar les nostres vides.
La independència si no és
transformadora, per a mi
no té sentit. Sempre hem
dit que la independència als
Països Catalans sense
socialisme no és possible i
als Països Catalans el
socialisme sense la inde-
pendència tampoc.
ME: Creu que Catalunya
arribarà a ser independent
algun dia? 
Lola: Si i tant, ho espero i
desitjo.
ME: Com és actualment el
dia a dia de Lola
Santacatalina? 
Lola: Treballant, llegint,... i
gaudint de les meves filles i
el meu nét.
ME: El premi li ha estat
atorgat per Òmnium
Cultural a l'Ebre. Com valo-
ra el paper d'aquesta enti-
tat? 
Lola: Ha estat i és un gran
referent cultural i social, i
actualment penso que està
fent molt pel procés en el
qual estem immersos.
ME: Com encara el futur
Lola Santacatalina després
d'aquest reconeixement?
Lola: Molt agraïda i a
seguir lluitant, és a dir
vivint. 

“La lluita és per la
independència i
per una societat
més justa. Si no és
transformadora,
per a mi no té 

sentit”
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I en 15 minuts, l’àrbitre va
considerar que s’havien d’a-
fegir quatre més, quan no-
més va haver-hi tres canvis.
Total: 8. L’expedició ampos-
tina estava molt indignada
ahir: “ha estat un robo. I no
és just. Que descompti qua-
tre minuts que ja sabíem
més un del que s’ha pogut
perdre aquesta nit, està bé.
Però que dels 15 minuts ju-
gats, n’hagi afegit quatre
més que en total han estat
vuit, és lamentable. A més,
el criteri amb els llança-
ments de banda i les faltes
ha estat alarmant. No ho en-
tenem”. Al final, 1-1 “i ja no
hem pogut traure del centre
del camp. Ha xiulat el final”. 

D’altra banda, cal dir que
aquest cap de setmana es
reemprèn la competició i
que l’Amposta jugarà demà
dissabte al seu camp, con-
tra el cuer, la Joventud 25
de Setiembre (19.30 h). El
partit, en un principi, es va
informar que es disputaria a
l’Aldea, per les millores que

s’han d’efecttuar a la gespa
artificial de l’estadí de la ca-
pital del Montsià. Però final-
ment, aquestes millores s’-
han endarrerit i el partit es
podrà jugar al camp de l’Am-
posta, demà dissabte.
Serà una bona ocasió, en

el cas de poder guanyar, per
apuntalar la ratxa de les da-

rreres jornades. Una ratxa
que ha consolidat a l’equip
en una zona tranquil.la. I és
que cal recordar que l’Am-
posta fa cinc jornades que
no perd havent sumat 9
punts dels darrers 15.
L’equip ha agafat con-

fiança i demà, en el cas de
guanyar, s’afiançaria.

Un temps afegit que indigna a l’Amposta

L’Amposta va anar ahir
la nit al camp del Morell a
disputar els minuts que
mancaven després de la
suspensió de fa dos dis-
sabtes per la pluja. En el
moment de la suspensió,
el resultat era de 0-1
(75’). Restaven 15 minuts
més quatre a afegir, esta-
blerts del primer dia. 

EL PARTIT AL CAMP DEL MORELL VA SUSPENDRE’S AL MINUT 75 AMB EL 0-1

L’àrbitre, ahir la nit, va afegir vuit minuts i en la darrera jugada, el Morell va empatar (98’)

M.V.

Molt es parla de la cotització
dels clubs esportius que aviat
s’ha de posar en marxa segons
la llei. Molt es parla i també
molt se’n parlarà. El malestar i
la preocupació, sempre entre
bastidors, és gran. Els clubs, a
mi particularment, així m’ho ma-
nifesten. Una altra cosa és que
no ho diguin obertament. 
Però és la realitat. “Només

per un euro, s’haurà de decla-
rar. No es donarà opció a pac-
tar una quantitat mínima que
permetria que l’enrenou no si-
gui tan gran com es preveu”,
em deia un directiu experimen-
tat que, a més, el que lamenta-
va principalment és que “ens
diuen que els responsables de
qualsevol irregularetat que pu-
gui derivar-se a partir d’ara,
som tots els directius que for-
mem la junta”. Poc després,
aquest directiu em va acabar
dient, “Michel, jo tanco la para-
da. Fins aquí arribo”. I és un di-
rectiu que suporta bona part

del seu club,
amb totes les
hores que s’hi
dedica. Segu-
rament, és un
estat d’ànim
compartit actualment. 
Sembla que no hi ha marxa

enrera. I que els clubs no po-
dran frenar-ho. Però alguna co-
sa podran dir, no?. Està clar
que un control seria comprensi-
ble, fins i tot pel propi bé de les
entitats, però aquesta rigorosi-
tat que es preveu, potser el
principi del final per a alguns.
No voldria, però si fins ara és
cada cop més complicat trobar
un president, per tot allò de la
responsabilitat que pot arribar a
tenir com a tal si s’ha de fer una
pòlissa, les dificultats en el futur
poden ser insalvables per tro-
bar també directius. Esperem
que pugui haver-hi alguna mena
d’entesa (difícil) i que els més
modestos no paguin les des-
trosses d’altres. 

“Michel, jo plegaré”

L’Amposta rebrà demà dissabte el cuer, Joventud 25 de

septiembre, a les 19.30 h, al seu camp i no a l’Aldea, com

es va informar. Les reformes al camp ampostí s’han

endarrerit.

A AMPOSTA. DEMÀ DISSABTE (19.30 H)

L’equip de Delfin ha
guanyat els tres darrers

partits com a local

A casa

Demà dissabte, a Bítem (16 h)

R. Bítem-J. i Maria, gran derbi
SEGONA I TERCERA CATALANA

Després del cap de setmana
de descans, torna la competició
quan manquen dues jornades
per acabar l’any. A la Segona ca-
talana, hi haurà un derbi apassio-
nant. Serà demà dissabte a Bí-
tem (16 h), on els locals,
tercers, reben el Jesús i Maria,
segon classificat. Un gran partit.
El R. Bítem, amb cinc victòries i
un empat en sis jornades (16
punts de 18) està imparable,
principalment perquè s’ha fet
fort en defensa i és letal en atac.
Així ho demostren els 44 gols,
tot un rècord, que el disparen
com l’equip català més goleja-
dor a la categoria. Divendres va
ampliar la golejada a Deltebre,
amb gols de Jota i Emili (0-6).
El Jesús i Maria també arriba

amb progressió, quatre victòries
i un empat (13 punts de 15) amb
una gran plantilla per la catego-
ria. Per tant, un partit amb tots
els al.licients. 
El Tortosa rebrà el Cambrils,

sabent el resultat de dissabte i

amb sensacions de no poder en-
sopegar perquè el Vilaseca, lí-
der, porta la directa i rebrà el
Deltebre. Destacar també el der-
bi entra la Cava i l’Alcanar, sem-
pre interessant, i amb els locals
que necessiten recuperar-se
dels dubtes que creen com a vi-
sitants. A la Tercera catalana,
l’Aldeana, en ratxa, visita el Móra
Nova, revelació, i el líder Batea
es desplaça a Godall. L’Ulldeco-
na, també en forma, juga a l’A-
metlla. Per la part baixa, urgèn-
cies al duel entre Alcanar B i
Horta. A la plana 14, resultats
dels partits de recuperació i les
classificacions actualitzades.
Amb el Pinell van debutar Oscar
Gómez i Ivan Cornejo i han estat
baixa Gallego i Quim Bru. 

L’Ascó va empatar a la Muntanyesa (0-0)

Sumar i seguir
TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE VISITA EL GAVÀ

L’Ascó continua a les prime-
res places. Diumenge passat
va empatar al camp de la Mun-
tanyesa on es va adaptar al de-
ficient estat del terreny de joc i
va haver de traure ofici i corat-
ge per poder sumar un empat
valuós que permet mantenir
una mitjana anglesa.
L’equip de Rubio torna a ju-

gar fora en la jornada vinent.
Serà al camp del Gavà on ha de
conservar la bona línia de les
darreres jornades i poder aca-
bar l’any en la situació actual,

en zona de promoció. En la da-
rrera jornada de l’any, el dia 21,
l’Ascó rebrà a casa el Cerdan-
yola, en un partit que ja s’espe-
ra que es pugui disputar al
camp de gespa natural de l’es-
tadi asconenc, després de les

reformes. 

L’Ascó visitarà a les 11.30
h. el Gavà, actualment

catorzè a la taula

Diumenge

Diumenge (12 h), a la Devesa

La Rapitenca rebrà l’Almacelles
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca ha guanyat els
tres darrers partits com a local.
I en els darrers quatre de lliga
ha sumat set punts. Diumenge,
després de les bones sensa-
cions a Tàrrega, intentarà con-
solidar-se a la zona alta de la
taula, guanyant a l’Almacelles.
Delfin recupera jugadors que

tenien molesties com és el cas
del central Raül. No obstant, no
podrà disposar de Peque, lesió
d’escafoides, Villa, Nassi i Ale-
xis, sancionat. 

La Rapitenca ha demanat de
poder jugar el darrer partit de
l’any, a Viladecans, en dissabte
i el conjunt barceloní ha accep-
tat. Serà el dia 20, a les 18.15
hores. 

Foto: Jordi Gil.

Aquest cap de setmana,
torna la competició
després del descans

Torna

Jugadors de l’Amposta, fent l’escalfament, ahir al Morell, abans de la represa. 
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Tivenys-Ebre Escola (15h)
Catalònia-

Roquetenc(16.30h)
diumenge 

Xerta-J. i Maria (15h)
Camarles-Ascó (16h)
R. Bítem-Olimpic (16h)
Aldeana-Benissanet

(15.30h)
Bot-Vilalba (16h)

la Galera-Arnes (15h)

RESULTATS

11a jornada 4a catalana 

11a jornada 4a catalana 

Vilalba-J. i Maria 1-0 

Benissanet-Tivenys 3-2 sus 85’

Roquetenc-la Galera     3-0

Xerta-Bot 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba           11 34 10 28

2. Olimpic          11 28 12 26

3. Ascó             11 22 13 23

4. Jesús i Maria  11 23 14 22

5. Catalònia        11 24 17 22

6. R. Bítem        10 16 10 17

7. Aldeana         11 20 26 17

8. Roquetenc     11   21 15 15

9. la Galera       11 16 18 13

10. Arnes         10 18 18 12

11. Tivenys      10 26 30 12

12. Xerta         11 18 33 9

13. Ebre E       10 11 24 8

14. Bot            10 13 22 7

15. Camarles   11 25 37 7

16. Benissanet 10 10 26 7

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-S. Gabriel      1-1

Fontsanta-Llerona      7-2

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 29 12 20

6. S. Gabriel 24 13 17

7. At. Prat 26 17 16

8. Tortosa Ebre 22 15 16

9. Pardinyes 24 22 16

10. Fontsanta 19 17 14

11. S. Eugenia 23 25 14

12. Guineueta 14 32 9

13. Bonaire 14 21 7

14. S. Quirze 16 33 7

15. Santpedor 15 45 4

16. Llerona 12 54 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 

Ginestar-J i Mariab     7-0

Gandesa-S. Jaume      6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Bàrbara 25 2 19

2. Alcanar 47 5 15

3. Aldeana 16 2 13

4. Tortosa E 9 13 8

5. Ginestar 19 18 7

6. Gandesa 13 12 7

7. Horta 14 23 7

8. Olimpic 7 18 6

9. R. Bítem 5 16 4

10. S. Jaume 3 17 3

11. J. i Maria 4 36 1 

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 13-12-2014:

16:00 Rapitenca-Alcanar

17:00 Vinaros-Amposta

18:00 Canareu-Aldeana

19:00 Jesus i Maria-La Senia

Diumenge 14-12-2014:

11:00 Jesus Catalonia-

Ulldecona

12:00 Silfrey Remolins-

Roquetenc

12:00 Tortosa-Perelló

RESULTATS

8a jornada 

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

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 

Mora Nova-Aldeana (16.30h)
Ametlla-Ulldecona (16h)

diumenge 
Pinell-Perelló (15h)

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

Alcanar-Horta (diu 16h)

RESULTATS

13a jornada, Tercera catalana  

Pinell-Ametlla 1-0

Flix-Corbera 1-3

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. Corbera 13 24 26 20

10. Godall 12 30 16 19

11. Flix 13 21 25 18

12. Pinell 12 18 21 16

13. Ginestar 13 21 33 14

14. L’Ametlla 12 13 17 13

15. Alcanar 13 13 22 13

16. Horta 12 18 25 12

17. Campredó 13 16 28 7

18. S. Jaume 13 14 58 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

C. Clar-Camarles (17h)
R. Bítem-J. i Maria (16h)

diumenge
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)

RESULTATS

13a jornada, Segona catalana

Deltebre-R. Bítem 0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 13 35 5 35

2. J. i Maria 13 31 17 28

3. Rem-Bítem 13 44 13 26

4. Tortosa 13 31 13 26

5. Canonja 13 26 14 26

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 13 12 29 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, tercer, tornarà a
jugar fora de casa,

diumenge vinent, serà al
camp del Gavà, equip que

és cartorzè. 

Fora de casa
PRÒXIMA JORNADA 

Masnou-Sabadell
Castelldefels-Vilafranca

Figueres-Palamós
Terrassa-Prat

Vilassar-Pobla Mafumet
Martinenc-Rubí
Manlleu-Europa

Santfeliuenc-Peralada
Cerdanyola-Muntanyesa
Gavà-Ascó (diu 11.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Rubí 15 8 6 1 24 14 30
2. P. Mafumet 16 9 3 4 22 13 30
3. Ascó 16 9 3 4 23 17 30
4. Masnou 16 8 6 2 22 20 30
5. Terrassa 16 8 4 4 28 19 28
6. Europa 16 7 4 5 23 17 25
7. Peralada 16 7 3 6 14 17 24
8. Cerdanyola 16 5 7 4 20 14 22
9. Prat 16 6 4 6 20 17 22
10. Muntanyesa 16 6 4 6 15 12 22
11. Santfeliuenc 15 5 4 6 19 20 19
12. Manlleu 16 4 6 6 23 24 18
13. Figueres 15 5 3 7 16 17 18
14. Gavà 16 6 0 10 17 24 18
15. Sabadell 15 3 8 4 14 15 17
16. Castelldefels 16 5 2 9 18 22 17
17. Palamós 16 4 4 8 21 27 16
18. Martinenc 16 4 3 9 21 33 15
19. Martinenc 16 4 3 9 21 33 15
20. Vilassar 16 3 3 10 11 27 12

Tercera divisió RESULTATS
16a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Catllar-Santboià

Amposta-Jov. (diss 13 19.30h)
a Amposta
Lleida-Morell

Vilanova-Reddis
Torreforta-Torredembarra
S. Ildefons-Viladecans

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

RESULTATS

13a jornada, Primera catalana

S. Ildefons-Lleida 5-0

Morell-Amposta 1-1

Primera catalana

L’Ascó va sumar un empat en la seua visita a la Muntanyesa.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 13 16 10 26

2. Morell 13 20 15 26

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. S. Ildefons 13 21 15 18

8. Lleida 13 9 22 18

9. Reddis 13 17 14 17

10. Tàrrega 13 14 12 17

11. Amposta 13 16 16 16

12. Almacelles 13 14 14 16

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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EQUIP
Godall
J. i Maria
Ulldecona
Alcanar B
Catalonia
R-Bítem
Flix
Ametlla

La Cava
Pinell
Alcanar
Tortosa
Batea
La Sénia
Rapitenca
Roquetenc

Ginestar
Amposta
Gandesa
Móra Nova
Santa Bàrbara
Aldeana
Deltebre
Ampolla

Perelló
Camarles
Corbera
S. Jaume
Campredo 
Horta

32
34
34
36
36
36
37
38

39
39
40
40
41
41
41
41

43
44
44
47
47
48
48
49

51
52
52
56
59
65

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

ESPORTIVITAT

Nº P.

JOAQUIN CELMA

Anàlisi de tots els equips ebrencs
Especial rànquing de les plantilles

Aprofitant la jornada de descans, els oferim en aquestes planes de Més Ebre, el rànquing de
tots els equips del futbol del territori. Es un bon moment per fer un primer balanç amb 750
jugadors i les puntuacions acumulades des de l’inici de la temporada. És un rècord Guinnes.
A més, a la plana 17, poden trobar els dos equips ideals del que portem de campionat. Tal
com anirà avançant la competició, hi hauran nous rànquings i tots diferents. 

TARGETES VERMELLES 3 PUNTS,
GROGA 1 PUNT

Fotos: Iris Solà (Ascó)
-Jordi Gil (Rapitenca)

JUGADORNº

Virgili
Cristino
Artur Godia
Eizaguirre
José Ramon
Socias
Dani Argilaga
Genís
Munta
Gerard Roigé
Chiné
Galceran
Del Moral
Taranilla
Edu Vives
Roca
Gabernet

36
27
24
22
18
13
9
9
8
8
6
5
4
4
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC ASCÓ
Nº P. JUGADORNº

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Àlex Borrull
Xavi Anell
Ivan Gasparin
Alexis Jiménez
Agus Ojeda
Toño Giménez
David Silva
Raul Istoc
Sam
Gerard Verge
Josué Andreu
Vilarroya
Ivan Pàez
Adrià Alonso
Pascual
Jonatan Tomàs
Marc Tena

23
22
19
17
16
15
12
11
11
9
9
7
6
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE RAPITENCA
Nº P. JUGADORNº

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

30
24
21
20
19
17
16
13
11
6
6
6
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ALCANAR
Nº P.

JUGADORNº

Maikel Fernández
Manel Sol
Paco Casas
José Roldan
Sergio Ruiz
Albert Sánchez
Chema Esteban
Aitor Arasa
Enric Safont
Joan Costes
Cristian Regolf
Robert Cabrera
Marc Perello
Oscar Masdeu
Xavi Callau
Dani Jimenez
Ferran Simó

29
23
22
20
17
11
11
8
7
7
5
5
5
5
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF L’AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

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

34
23
19
18
17
15
11
10
10
8
6
6
5
4
1
1
s

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

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

42
29
22
21
15
15
13
12
8
6
6
5
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE DELTEBRE
Nº P. JUGADORNº

Jaume Gumiel
Dilla
David Rojas
Pere Martinez
Pol Bladé
Frederic Giné
Jaume Guiu
Francesc Barceló
Marc Domènech
Joan Batiste
Jaume Soriano
Roger
Dani Benaiges
Àlex Almestoy
Arnau Cugat
Genís Navarro
Josep Domènech

34
22
17
16
15
14
13
11
11
11
8
6
5
3
3
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF GANDESA
Nº P.

JUGADORNº

Toni Ondazabal
Dani Inesta
Fran Reolid
Sergi Escoda
Cristian Arasa
Isaac Casanova
Carlos Ferreres
Eugeni Del Cerro
Ivan Cornejo
Pau Diez
David Ibañez
Joan Casanova
Enric Sebastia
Aleix Robert
Juanjo Rovira
Leandro Rovira
Cristian Cid

34
26
20
20
20
15
14
13
6
6
5
5
4
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UD J I MARIA
Nº P. JUGADORNº

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

37
30
24
15
15
13
12
11
9
8
7
6
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD LA CAVA
Nº P. JUGADORNº

Jota
Aaron Navarro
José Ramon
Sergi Bel
Àngel Sanchez
Josep Llaó
Oscar Benet
Manel Vizcarro
Àlex Guarch
Edgar Bartolomé
Guillem Navarro
Xavi Gisbert
Joel Crespo
Emili Descarrega
Enric Ubalde
Mario Javaloyes
Victor

31
29
28
25
24
12
8
8
7
5
4
4
3
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE R.BÍTEM
Nº P.

JUGADORNº

Avram
Pepe
Dani Jerez
Sam Figueras
Ruben Bonachi
Gerard
David Arteso
Sergi Garcia
David Lopez
Ivan Romeu
Andrei Vasilica
Sergi Quintana
Robert 
Marc Castillo
Jaume Gregori
Jon Bayo
Eric Torres

27
22
19
16
11
10
9
8
8
7
5
4
3
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

SCER L’AMETLLA
Nº P.

JUGADORNº

Joel Forné
Moha
David Vilanova
Alfonso Povill
Manel Puig
Cristian Ventura
Aleix Salvadó
Josep Vilanova
Carles Daker
Albert Forcadell
David Monge
Gerard Estrella
Marc Gisbert
Foaud
Albert Arnau
Javi Asin
Pau Valmanya

28
26
23
21
18
16
13
12
6
5
5
5
5
5
3
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Gerard Curto
Moha 
Andreu Queralt
Jordi Fibla
Pau Gonzalez
Sergi Solà
Ricard Reverté
Oriol Queralt
Josep Fibla
Joan Forcadell
Eric Segarra
Sisco Faiges
Marc Chillida
Ionut
Pau Sancho
Pau Morralla
Marc Ferré

36
21
19
14
13
10
9
8
8
6
5
4
3
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

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

33
30
24
19
12
11
10
9
8
3
3
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE ALDEANA
Nº P.

JUGADORNº

Kiko
Eloi Almestoy
Agustí Fornos
Jordi Vilanova
Abel Maijo
Enric Sunyé
Cristian Vallès
Miguel Adrià
Joan Aubanell
Aleix Muñoz
Adriàa Suñer
Enric Amado
Miguel Adrià
Eloi Gavalda
Jordi Calvo

33
27
27
21
16
12
11
10
10
8
7
5
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF BATEA
Nº P. JUGADORNº

Edu Roig
Johan
Joel Rodriguez
Oscar Camarero
Jaume Cortiella
Miguel Barsi
Julio Freire
Edgar Montserrat
Pau
Jordi Beniages
David Escandell
Ramon Zaragoza
Carlos Roca
Joan Ventura
Bonilla
Paul
Paco Lopez

37
30
24
15
15
13
12
11
9
8
7
6
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Oscar Gilabert
Lachem
Toni Calafat
Oscar Colat
Enrique Cornejo
Bernat 
Ahmed Abou
Marc Miravete
Oriel Saladie
Marc Gonzalez
Robert Costa
Jordi Julià
Jaume Vela
José Gallego
Josep Blach
Albert Saladie

29
27
23
19
18
17
12
9
8
7
7
6
5
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD CORBERA
Nº P. JUGADORNº

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

38
27
23
22
20
18
12
10
8
5
5
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

JE FLIX
Nº P. JUGADORNº

Sergi Anguera
Aleix Figueres
Jordi Chico
Arnau Alcovero
Enric SentÍs
Albert Batiste
Arnau Galbany
Jordi Sabaté
Rafel Rodriguez
Juan Caballos
Josep Cedó
Bernat Galvany
Manel Martínez
Alex Domènech
Alex Bladé
Raul Montané

37
28
24
19
15
14
12
6
5
5
5
3
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC GODALL
Nº P.

EQUIPNº P. EQUIPNº P. EQUIPNº P.
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Fran (Catalònia)/ Enric (Deltebre)

Aaron (R. Bítem)
Trinquet (Alcanar)      Maikel (Ampolla)       

Borrull (Rapitenca)            
Cristian (Camarles)         Ferran (la Cava) 

Gumiel (Gandesa)              Toni (Catalònia) 

Joel (Tortosa)         Teixidó (J. i Maria)
Becerra (Amposta) 

Santi (Ulldecona)                      Jacob (Móra Nova) 
Agustí (Batea)         Nico (S. Bàrbara)

Cristian Diaz (Roquetenc)         Avraham (l’Ametlla)
Manel (Aldeana)

Jaume Esteve (Flix) 
Vicent (Perelló)   Didac Prades (La Sénia)

Kevin (Godall)

EQUIPS  IDEALS (1a i 2 Cata - 3a)

EQUIP %
D.

Nº

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

L’equip de la jornada
FC Ascó

Primera temporada en aquesta categoria va baixar, segona campanya va ser l'equip revelació,
tercera campanya està consolidat a tercera divisió per fer el salt a la segona divisió B. Gairebé
segur promocionarà. Super Ascó, per la seva money i pressupost i amb un president que val
el seu pes en or, Miquel Pérez.

A la plana 18, poden trobar els equips de Tercera que manquen i la Columna de la setmana. 

Top secret
SANT JAUME-GINESTAR. 
ALT VOLTATGE. 

L’àrbitre Ivan Martínez va decidir xiular
la segona meitat, una vegada van arri-
bar els Mossos d’Esquadra i la policia
local. Cal valorar el fet que el partit s’a-
cabés, perquè hagués pogut passar
que l’àrbitre suspengués el duel al des-
cans. De totes maneres, des de Sant
Jaume no estaven gaire contents amb
Ivan Martínez: “ell va ser el protagonis-
ta. Va expulsar l'entrenador i també el
seu segon, i a un jugador nostre. Se’n
reia a la cara dels nostres entrenadors
dient-los que eren uns micos i als juga-
dors els va dir que érem equip de quar-
ta catalana. S’ha rigut el que ha volgut
de nosaltres”.

Serien els jugadors, intentant buscar per
demarcació, més destacats en el que 
portem del campionat, els més votats i
que, per tant, més punts acumulen. Per
això serien els equips ideals fins ara.

Darreres sis jornades

Equips ideals

JUGADORNº

Marc Baiges
Sergi Rodríguez
Alex Martínez
José Pellisa
Salva Clua
Davis Bes
Joan Esmel
Oscar Celma
Carlos Montesó
Guillem Aubanell
Xavi Revuelta
Gerard Alcoverro
Ernest Asensio
Josep Estrada
Alejandro Prats
Pau
Joan Cortiella

27
19
16
14
11
11
10
6
6
5
5
5
4
3
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF HORTA
Nº P. JUGADORNº

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

26
24
22
22
22
20
10
9
9
8
7
6
3
3
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF LA SÉNIA
Nº P. JUGADORNº

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

25
24
19
17
17
13
9
8
7
7
6
5
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

C AT M. NOVA
Nº P. JUGADORNº

Vicent Brull
Alex Clua
Magí Andreu
David Pena
Marc Andreu
Mohedano
Marc Marti
Ramon Grau
Arnau Pallarés
David Flox
Robert Sanchez
Ruben Sanchis
Rafel Fandos

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CE PERELLÓ
Nº P.

JUGADORNº

Jelti
Jordi Arasa
Anton Ferchuk
Marc Panisello
Ibrahima 
Reduane
Oriol Mayor
Cristan Alvarez
Alex Escarihuela
Albert Gallego
Quim Bru
Marc Queixalós
Carlos Montagut
Ivan Cornejo
Oscar Gómez
Addesamt
Ismail

36
17
16
14
10
9
9
9
9
8
8
7
7
5
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF PINELL
Nº P. JUGADORNº

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

32
20
18
18
14
14
13
10
8
7
6
5
3
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Nico Aguiar
Carlos Gilabert
De La Torre
Jordi Roda
José Mulet
Ximo Martí
Adelasis
Raül Gilabert
Francesc Millan
Xavier Arasa
Mustafa
Ivan Vallés
Xavi Pastor
Luis Domènech
Agustí Martí
Edgar Esbrí
Pio

39
38
23
17
11
11
10
9
9
8
4
4
4
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF S. BÀRBARA
Nº P. JUGADORNº

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

46
45
29
15
7
7
6
6
5
3
3
3
3
3
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE S. JAUME
Nº P.

JUGADORNº

Santi  Sancho
Yassine
Roberto Márquez
Ivan Abat
Tortajada
Damià Bordes
Saul Lopez
Davide 
Joaquin Martí
Oriol Grau
Xavi Reverté
Dani Bandau
Ramon Queralt
Josep Millan
Dani Fluixà

28
28
24
20
18
16
14
14
10
9
6
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF ULLDECONA
Nº P. JUGADORNº

Àlbert Alegre
Àlex Alegre
Nicolàs Rios
Raul Tomàs
David Pujol
Josep Reverté
Xavi Codorniu
Albert Arnau
Nando Calduch
Jordi Alemany
Pau Buera
Fortunato
Dani Andreu
Manel Martin
Joan Nicolàs
Dani Fernández
Joel

32
31
22
19
18
8
8
6
6
5
5
4
3
3
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

José Luis Amador
Joaquin Miralles
Miquel Malràs
Fernando 
Omar Hamdqui
Raül Martíez
Mustafha
Roger Miralles
Xavier Villagrasa
Victor Gil
Jordi
David Blanch
Joan  Carbó
Ruben Cuello

26
20
20
16
12
12
10
9
8
7
4
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF ARNES
Nº P. JUGADORNº

Alexis Pedraza
Fernando Maña
Nacho Aroca
Albert Troyano
Albert Miró
Sisco Méndez
Albert Falcó
Xavi Suàrez
Marc Fuertes
Adrià Miró
Javi Maldorran
Jordi Garcia
Victor
Adrià Figuerido
David Vilar
Joan Junca
Xavi Marrodan

32
22
22
18
12
10
9
9
8
5
4
3
3
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC ASCÓ B
Nº P.

JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Roger Mora
Ruben Brull
Ivan Bladé
Miguel González
Miguel Rozas
Alex Grau
Marc Mauri
David  Gómez
Xavi Miró
Marc Mauri
Toni Mañé

27
24
20
18
13
12
10
9
5
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF BENISSANET
Nº P. JUGADORNº

Jordi Segura
David Domènech
Wili
Àlvar Ramos
Oriol Salvadó
Pau Povill
David Fontanet
Genis Aubanell
Josep Soro
Didac Ayuda
Cristian Mollau
Ruben
Guillem Peris
Juanjo Vilalba
Òriol Fidel
Robert Martorell

28
18
15
11
10
10
7
7
7
6
3
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CE BOT
Nº P. JUGADORNº

Marc Gilabert
Roger Prats
Toni Sanz
Jack Davenport
Jordi Alifonso
Àlex Castells
Jhon Melich
Hristo
Elvis Balagué
Jonatan Melich
Loreto
Juanjo Vilalba
Àlex Rovira
Gerard Mora
Jonatan Reverté
Hector Montesó
Khalid

34
18
13
10
10
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

Pau Jornet
Pau Galiana
Lluís Matamoros
Paco Rodriguez
David Espuny
Diego González
Moha
Toni Aranda
Àlex Estorach
Àlex Mola
Jordi Baucells
Abde Machou
Valentin Della
Alex Lara
Jesús Montesó
Jesús Moreso

24
18
15
14
13
13
12
11
9
7
5
3
2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

EBRE ESCOLA
Nº P.

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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«»

És un vici veure tots els partits de Barça? És un vici jugar ca-
da setmana a futbol o anar com aficionat a veure el partit del
teu equip? Cada vegada admiro més a Lidia la ‘noia boom’
de la federació ebrenca per la seva personalitat i perqué té
un gran cor. L’altre dia vaig descobrir un secret. De tant en
tant ve a Madrid a només dues coses: a veure a Joaquin Sa-
bina (és la cap de tots els seus fans a Espanya) i a veure l’At.
de Madrid. Impressionant. Desconeixo si té vicis, això és co-
sa de cada persona. Els que té, són aquests. Una vegada Mercedes Milà va dir
que "Sense vicis no es podria viure". Jo sóc partidari de pecar una mica cada
dia amb unes postres amb un dolç, amb una cerveseta, una tapa de formatge
amb pernil, anar al cinema, ballar, estimar i mil coses que vostès puguin ima-
ginar. Jo tinc un amic que va un cop l'any a un lloc màgic del Bràsil. El que pas-
sa allà no es pot comptar des d'aquí perquè el Més Ebre el llegeixen els nens.
Només els diré una cosa, que si una persona té una depressió, se’n va allí tres
dies i es cura. La vida ens la compliquem tots els dies amb la feina, amb una
hipoteca, amb comprar un cotxe, amb relacions humanes amb les que de ve-
gades ens enemistem... ens agrada ser masoquistes. Hi ha un estudi que de-
mostra que quan un és feliç fa alguna cosa per no seguir amb aquesta felici-
tat. Per què?. Podem ser feliços cada dia més i en ocasions no valorem el que
tenim; sempre volem més. Amb salut, amor, treball ja n'hi ha prou. Aquest ar-
ticle és una inspiració d'un dia que vaig trucar a Lidia, la secretària de la fede-
ració ebrenca. I la conversa va pujar de to. Al final com a bons germans va aca-
bar en una anècdota i vam parlar de la vida quotidiana i fins i tot ens en vam
riure. 
Ara seguim amb el tema. Madrid té molts vicis. Bons restaurants, teatre, es-
pectacles i a la nit... el que vulguis. Amb l'AVE, són dues hores. Vinguin a Ma-
drid. D'entrada aquest Nadal vindrà Lidia i ens coneixerem. Michel Otero em
diu: "Convida-la a sopar". No, la meva dona no em permet sopar.... Serà una
nova visita ebrenca. N’he tingut més. També ha vingut i he conegut al galerenc
Delfin, a Narcís del Perelló, a Amaré i la seva família... amb tots ells hem par-
lat català  i ens hem conegut. 
Un consell amics lectors, si no tenen vicis, apuntin en una llista 10 que els agra-
daria fer i que mai hagin fet. Que siguin tots saludables. Per a mi el vici de fu-
mar, drogues i altres menesters no són vicis, són dependències de la vida. Tinc
un amic que una vegada a l’any sense data prefixada, desperta la seva dona,
sempre que hi hagi un pont, i li diu "Prepara les maletes". “On anem", li respon.
“Quan arribes a l'aeroport ho sabràs". Li regala de tant en tant un viatge mera-
vellós de sorpresa, res més aixecar-se. Això i mil coses més són un vici.
Per acabar, com ja he dit, els confessaré que sóc home de vicis. M'agrada

el cinema, llegir llibres, devorar la  premsa escrita en paper, observar molt a
les persones, enamorar cada dia més a la meva dona, ballar el tango, anar al
gimnàs 5 dies, compartir converses profundes i no profundes amb la gent que
m'envolta, veïns, coneguts... I ara, demà dissabte, faré un paper més en la me-
va vida: d'actor. Després després mesos d'assaig, estrenem els pares del
col·legi on va el meu fill: "els teleñecos de l'illa del tesoro”. Faig de nàufrag, por-
to dos mesos deixant-me barba per ser més creïble. Laa nostra pròxima obra
"El rei Leon". I el vici que tots vostès saben, el meu futbol ebrenc que tan esti-
mo com ho demostro amb tot el que faig des de més de 500 quilòemtres. Que
tinguin vostès una feliç setmana i si us plau posin una mica de vici a la seva vi-
da.

La secretària de la Federació ve a
Madrid al seu ‘vici’

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

JUGADORNº

Cristian Cid
Alex Castrejon
Alex Calle
Lachen
Dani Fernandez
Sergio Olivier
De La Vega
Carlos Ferreres
Lluis Beltran
Nestor Altaba
Abdel
Manuel
Aleix Alegria
Oscar Oliver
Anselm
Toni Barbera
Llovet

22
21
18
17
15
14
9
8
8
6
5
5
4
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF J CATALÒNIA B
Nº P. JUGADORNº

Aaron Casanova
Dani Badea
Didac Navarro
Gerard Bertoret
Josep Rovira
Isma Gutierrez
Alex Curto
Marc Vizcarro
Juan Cortés
Aaron Kora
Dani Beltran
Llorenç Lozano
David Panisello
Jesse Pareja
Sergi Ramirez
Juanjo Alcalà

28
22
18
17
13
12
9
9
8
7
5
5
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UD J. I MARIA B
Nº P. JUGADORNº

Ferran Adell
Reinaldo Rocha
Rafel Reverté
Eric Sales
Gilabert
Miquel Tomàs
Charly Alabernia
David Mosegui
Stan Alin Inonel
Alin Adrian
Lluch Girbes
Marc Fibla
Enric Bernat
Bodgan
Adrià
Oriol Lazaro

23
22
16
15
15
13
11
11
8
6
6
6
5
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

David Ferré
Johan Pérez
Dany Calvo
José Luis Nicolas
Sergi Vila
Ignasi Vernet
Joaquin Vila
Pau Muñoz
Arnau Prada
Dani Calvo
Josep Gonzalez
Alejo
Marc Castellvi
Aitor Giné
Yuber Alejo

22
21
18
17
17
16
11
11
8
6
6
4
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

OLIMPIC
Nº P.

JUGADORNº

Miquel Pinyol
Àlex Pallarés
Cristian  Melero
David Martínez
Lluís Zaragoza
Pau Rius
Héctor Duran
Alex Sunyer
Efren Talarn
Jonatan Ruiz
Didac Chavarria
Abdelali
Lander
Àlex Fernandez
Vicente Lander
El-Mhadi
Addoulaye

18
15
13
12
11
11
10
9
9
8
7
6
6
5
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UR R.-BÍTEM B
Nº P. JUGADORNº

Cesc Julve
Laureà Alegret
Roger Martí
Jorge Rodriguez
Josep Cid
Josep Marti
Jordi Rovira
Gerard Castells
Lluis Escoda
Josep Rovira
Joseph 
Marti  Farreny
Sergi Madueño
Bruno Pitarch
Emili Mestre
Raimon Pardo
Javier Genaro

23
20
16
15
11
11
10
9
9
5
5
5
5
4
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ROQUETENC B 
Nº P. JUGADORNº

Robert Beltran
Jordi Sanz
Josep Folqué
Izquiano
Juan Miquel
Rafael Adell
Diego Gascon
Pere Nacher
Victor Bertomeu
Francesc
Sergi Doblado
Pau Emili
Vicente
Maza

36
18
17
16
14
13
12
10
9
7
7
4
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Jhon  Moukset
Mustafa
Abdul
Joan Aregio
Ros Arrufat
Didac
Joel Garriga
Joel Gimenez
Younes
Albert Aubanell
Rafel Esteruelas
Vallespí

36
29
26
23
18
9
7
5
5
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF VILALBA
Nº P.

JUGADORNº

Soufiane 
Marc Vericat
Xavi Lafarga
Angel Garcia
Didac MartÍnez
Edgar Pepió
Jordi Cid
Younnes
Toni Cid
Zouhir
Alix Figueres
Eudald
Alex Ribes
Joaquin Morales
Luis Àngel

36
29
23
16
14
10
10
7
7
5
3
3
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF XERTA
Nº P.

Una acció d’un partit del filial del Catalònia.
JESÚS CARDONA

Vols anunciar-te
o patrocinar 

aquesta secció?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La tiradora d'Ascó Sònia
Franquet fou campiona
d’Espanya de tir amb aire com-
primit a Granada.  No va donar
opció i va confirmar el seu
potencial, com ho reflecteix el
lideratge del rànquing estatal.
Aquest nou èxit s’afegeix als
que ja té l’espotitsa riberenca 

que al setembre va aconseguir
la classificació per a anar als
propers Jocs Olimpics.
L’asturià Jorge Llames i el gra-
nadí Javier Sanchez van ser
segon i tercer en el podi de
l’estatal celebrat el cap de set-
mana passat a Granada. Foto:
El Mundo Deportivo.  

Sònia Franquet, campiona
estatal

TIRADORA D’ASCÓAQUEST CAP DE SETMANA

Motocrós de Fires
COMUNICAT MOTO CLUB AMPOSTA

Abierto Internacional de Andalucia

El proper cap de setmana,
13-14 de desembre es cele-
brarà el IX Abierto
Internacional de Andalucia a
les instal.lacions del Centre
d´Alt Rendiment de la
Cartuja a Sevilla. 

Com és habitual, hi  haurà
una àmplia representació
ebrenca tot esperant que es
puguin assolir bons resul-
tats, després de la bona pre-
paració establerta.

Desprès de veure’ns obligats
a aplaçar la cursa a causa de
les inclemències meteorològi-
ques del passat cap de set-
mana. Diumenge dia 7 de
desembre va ser la data
escollida per realitzar el XIII
Motocròs de Fires a l’Oriola
MX Parc, cursa que tanca la
temporada de la Lliga
Catalana de Motocròs 2014.
Les categories que podien
prendre part a la cursa eren:
MX Sots18 4T, MX Sots18 2T
i Fèmines tres categories en
un mateix grup per disputar la
competició, amb classifica-
cions i puntuacions per al
campionat separades. Alguna
d’elles va quedar absenta per
no haver cap participant ins-
crit, degut a la baixa partici-
pació. La classificació final
d’aquestes categories
desprès de realitzar una ses-
sió d’entrenaments de 20
minuts i dues manegues de
cursa, va quedar de la
següent manera: En MX
Sots18 4T  Amos Teixidó
Coloma del MC Sitges, va ser
l’únic participant de la catego-
ria per lo que es va endur el

trofeu i punts com a guanya-
dor de la cursa. Més disputa-
des van ser les places de
podi de la categoria MX
Sots18 2T, amb victòria per
al gironí Roger Oliver, seguit
de Àngel Perales i tercera
posició per Roberto Otero.
L’altra categoria del grup
Fèmines va quedar absenta
per falta de participants.
MX85 reservada per a pilots
Juvenils i Cadets que també
corren juntes però
Classifiquen i puntuen per
separat. El pilot Marc
Tarragona del MC Segre, únic
participant de la categoria
cadets, es va emportar trofeu
i punts del primer classificat.
En juvenils el pilot Eric Tomàs
va dominar amb autoritat les
dues manegues de cursa dis-
putades, adjudicant-se una
merescuda victòria, seguit
del pilot de Eslida (Castelló)
Aitor Ferrandis, els va acom-
panyar en el tercer esglaó del
podi el pilot d’Alcover, Albert
Fontova. La gironina Daniela
Guillen va ser la guanyadora
de la categoria MX65 reser-
vada per nens/es d’edat com-

preses entre el 9 i 11 anys,
amb motos fins a 65cc. amb
canvi. La van acompanyar en
el podi Adrià Munne, i del pilot
de La Sénia, Ferran Ferré que
amb aquesta tercera posició
sumava els punts necessaris
per proclamar-se Campió de
la categoria. MX50 els pilots
més joves que van participar
diumenge a l’Oriola, amb
unes edats entre 6 i 9 anys,
amb motos fins 50cc.
Automàtiques. El pilot del

Moto Club Amposta que parti-
cipava en la categoria Arnau
Monllau, es va haver de reti-
rar desprès de disputar la
sessió d’entrenaments per
avaria mecànica. 
Amb aquesta competició el
Moto Club Amposta donem
per finalitzada la temporada
2014. I continuarem amb la
tasca que varem començar fa
uns dies per planificar la tem-
porada 2015. Foto: FOTOZO-
OM- ÀNGEL UCAR

II EDICIÓ. 31 DE DESEMBRE

Sant Silvestre al Perelló
El día 31 de desembre
tindrà lloc la 2a Sant
Silvestre perellonenca.
“Despedirem l'any amb una
carrera popular, una des
del CAP fins al cartell que
separa el desviament entre
Tita i el burgà i tornada al
poliesportiu del Perelló
(6km aprox.) I l'altra des
del CAP fins a la Font de
Tita i tornada al poliespor-
tiu del Perello (10km
aprox.)”.

A l'arribada al poliesportiu
hi haurà un avituallament
per a tots els participants.

ORGANITZA TRILERCAVONS

Duatló de Muntanya
Aquest setmana s'ha presen-
tat la propera edició del
Duatló de Muntanya, que
organitza l'empresa
Trilercavons. 
Es farà el proper diumenge
en un circuït situat al voltant
del pavelló firal de Remolins.
La 3a. Duatló de Muntanya
consta d'una cursa de 5 km
a peu + 21 km amb btt +

2,5 km a peu. Hi ha totes les
categories representades i
es preveu una participació
superior als 100 esportis-
tes, procedents majoritària-
ment de Catalunya i nord del
País Valencià.
Simultàniament, i en
col·laboració amb el Consell
Esportiu del Baix Ebre, es
farà un Duatló escolar.

MOTO CLUB ROQUETES

Conxa Clàssica de Roquetes
Dilluns 8 de Desembre, el
Moto Club Roquetes va cele-
brar la VII Conxa Clàssica de
Roquetes. El vent, fred i que
fos un cap de setmana festiu
de tres dies, va comportar
que la participació no fos l’es-
perada, amb solaments 25
participants. Des del Moto
Club Roquetes han volgut
agrair, “la col·laboració de la
Policia Local de Roquetes i de
Tortosa que ens van acom-
panyar pel recorregut acor-
dat, sortint de l’Hort de
Cruells passant pels principals
carrers de Roquetes, Raval de
Crist i pel centre de Tortosa

fins arribar a l’Ermita de la
Petja (Tortosa) on es va
esmorzar amb protecció del
del vent i el fred en un lloc
acollidor. I en general a tota la
gent que va col.laborar en la
jornada”. I s’ha afegit que “no
fou la participació que es con-
fiava però la gent va quedar
contenta i ens vam acomiadar
fins la propera. Esperem que
la gent s’engresqui una mique-
ta mes per a la pròxima troba-
da”. En quant a motos clàssi-
ques les marques més desta-
cades han segut Montesa,
Moto Vespa, Lambreta i
Bultaco.

L’Enduro del Francolí va ser l’encarregat el passat diumenge
de tancar el Campionat de Catalunya de l’especialitat, i posar
fi a tots els campionats catalans de motociclisme de la tem-
porada 2014. Pel que fa a les categories sènior, els cam-
pions de la temporada han estat els següents: Isaac Pons
(Sènior B 2t), Jordi Piñol -Tivenys- (Sènior B 4t), David Gómez
(Sènior C 2t), Joan Tor (Sènior C 4t) i David Serra (Master).
Més Ebre felicita al pilot de Tivenys, Jordi Pinyol pels resultats
i per convertir-se en un referent esportiu a la seua població i
també a les Terres de l’Ebre.

Jordi Pinyol, campió

ENDURO, PILOT DE TIVENYS

El partit de Quarta catalana
entre el Benissanet i el Tivenys,
recuperat aquest cap de set-
mana, es va ajornar al minut 85

per una incidència entre l’àrbi-
tre i el delegat local. Restaven
cinc minuts i cinc més d’afegit.
El resultat era 3-2. 

Suspensió a Benissanet
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«Per a tots els gustos». Avui: Canelons de gambes i bolets

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:
• 1 caixa de canelons (podeu triar entre els que 
no cal coure i els de tota la vida)

• 1 cua de rap gran (1kg)
• 500 gr. gamba vermella
• 1/2 porro
• 20 gr. bolets "trompetes de la mort" 
deshidratats

• 1 litre de beixamel casolana
• barreja de 4 formatges per gratinar
• oli d'oliva
• sal 

PREPARACIÓ:
•  Passar les gambes vermelles per la planxa amb una

mica d'oli i sal. Aquest oli de les gambes l'aprofitarem i el
colarem. 

•  En aquest mateix oli, farem la cua de rap, partida en
trossos. No importa com, ja que després la triturarem. El
rap ha de tenir un bon color i estar cuit per dins. El reser-
vem.

•  Ara, amb paciència, pelem totes les gambes i guar-
dem les pells. Amb l'ajuda d'un colador xinés i una ma de
morter, hem d'extreure tot el suc dels caps de gamba. 

•  Pelem el porro i el netegem bé de sorra. El tallem i
el saltem en una paella amb unes gotes d'oli. Quan esti-
gui daurat, ho reservem amb el rap. 

•  Mentre, posarem a hidratar els bolets. Els posem en
un got amb aigua i els deixem uns 20-30 minuts.

•  En una paella, amb unes gotes d'oli, els saltem. Ti-
reu-hi un polsim de sal. Els reservem amb les gambes. 

•  Preparar la beixamel. La farem com sempre, amb la
diferència que hi afegirem els suc dels caps de gamba al
principi de la cocció. 

•  Mentre, posem tot el peix en un pot per triturar jun-
tament amb el porro i un bon grapat de gambes pelades
(reserveu algunes per decorar) i un bon grapat de bolets
(reserveu alguns per decorar també).

•  Afegiu-hi 5 o 6 cullerades de la beixamel (encara que
no hagi acabat de coure) i ho tritureu. Heu d'aconseguir
una textura similar a la de les croquetes. Tasteu-la i recti-
fiqueu de sal i de textura si cal. 

•  Reservem la beixamel de peix que hem fet. Un cop
tinguem la pasta més o menys freda, que la puguem tre-
ballar, començarem a farcir els canelons (els podeu farcir
a mà o amb una mànega pastissera).

•  Posar-los directament a la safata del forn. Cobriu-los
amb una bona quantitat de beixamel i ja els podeu reser-
var per ser gratinats abans de consumir. Els podeu con-
gelar així mateix. 

•  Els gratinarem amb una barreja de 4 formatges. Els
poseu en mode grill fins que el formatge sigui torrat. 

Es un plat que agrada a grans i petits, bon profit!

Sopars d’empresa

Al mes de desembre i coincidint amb les dates
nadalenques, és costum que les empreses orga-
nitzin sopars per als seus empleats. Aquests
sopars són una bona oportunitat per establir rela-
cions amb la resta de companys i amb els caps
més enllà de la feina.  

És important que hi hagi bon ambient durant el
sopar, evitant les crítiques a companys i a caps i
també les converses sobre temes de feina i els
més polèmics, com la política, la religió o el fut-
bol. També s’han de moderar els excessos, tant
pel que fa a l’alcohol com al menjar. 

Sempre és recomanable anar ben vestit, per cau-
sar una bona impressió, però sens dubte el més
important és anar amb una bona actitud i amb
ganes de passar-s’ho bé i de gaudir d’una agrada-
ble vetllada. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general, tot i que amb el pas de núvols alts i prims
d'oest a est del territori durant tota la jornada. A banda, hi haurà intervals de
núvols baixos al litoral, sobretot a la meitat sud i especialment fins a migdia.
Independentment, en algunes valls i fondalades de l'interior del territori hi haurà
alguns estrats baixos locals fins a mig matí, mentre que en podran arribar a la
tarda a punts de l'extrem nord de l'Empordà.

Precipitacions
No s'esperen precipitacions.

Temperatures
Temperatures mínimes en descens lleuger, puntualment moderat als dos extrems
del litoral, si bé al Pirineu i a punts de Ponent quedaran similars. Hi haurà mar-
cada inversió tèrmica matinal entre els fons de les valls i els cims. Les tempera-
tures màximes pujaran lleugerament al litoral, al prelitoral i al Pirineu. A la resta,
en canvi, seran similars o puntualment baixaran lleugerament. Les mínimes es
mouran entre els -4 i 1 ºC al Pirineu i el Prepirineu occidental, entre els -2 i 3 ºC
a la resta del Prepirineu i la depressió Central, entre els 1 i 6 ºC al prelitoral i
entre els 3 i 8 ºC al litoral. Les màximes es mouran entre els 12 i 17 ºC al litoral
i prelitoral i entre els 8 i 13 ºC a la resta.

Visibilitat
Visibilitat bona en general, tot i que amb alguns bancs de boira i boirines mati-
nals en valls i fondalades de l'interior del territori que puntualment podran per-
sistir fins a mig matí.

Vent
De matinada i fins a l'inici del matí el vent serà fluix i de direcció variable, amb
predomini del terral amb algun cop moderat al litoral. A partir de llavors bufarà
de component sud i oest entre fluix i moderat amb cops forts a la meitat nord del
litoral, i de component oest fluix amb cops moderats a la resta. Al final del dia
tendirà a quedar fluix i de direcció variable en general, tret de la Costa Brava on
es mantindrà el component sud.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL I NÚVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 7°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel  

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí   

Cala Joanet, 6     (L'Ametlla de Mar) 977 49 34 93/617024123

Aguilar Gil, Montserrat  

Generalitat, 56   (Tortosa) 977440735   

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921     

Romances Pujol. , Maria del Carmen

Crta de Grao, 49  (Amposta) 977700483

Mercè Bel - Carles Mur               

Sant Isidre, 87  (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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 trànsit de Venus pel teu signe reflecteix que
està millorant la teva vida amorosa i poder de
seducció. Respecte a la teva salut, has d’evi-
tar els canvis de temperatura bruscs.

Taure
20/4 al 19/5

Venus transitant per la teva casa dotze et
convida a estar més en contacte amb el teu
món emocional. Una sortida al camp és
recomanable a fi de poder relaxar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui et mostraràs selectiu, tant en l’amor com
en la teva vida social. Respecte a la salut, has
d’aprendre a distingir el que et perjudica del que
no. 

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit de Mart per la teva casa vuit revela
que vius un període de major exigència emo-
cional. Pensa que un dia estressant necessi-
ta equilibrar-se amb temps de descans. 

Lleó
22/7 al 22/8

En l’amor viuràs intensament cada senti-
ment i moment. Potser hauràs d’enfrontar-
te a nous reptes i superar-los. Respecte a
la salut, avui et sents ple de vitalitat. 

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes sentimentals no estàs per per-
dre el temps amb algú que no t’aporta res.
Respecte a la teva salut, no és el moment
que t’abandonis.  

Balança
22/9 al 22/10

Has de ser més conscient dels petits canvis
sentimentals que es van produint en la teva
vida. Necessites tenir més tranquil·litat i des-
cans per poder funcionar al cent per cent. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Has de distingir els teus veritables senti-
ments dels que són passatgers. Respecte a
la teva salut, avui en l’aspecte físic et trobes
actiu i animat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui és un bon dia per trobar algú que
tingui un significat especial per a tu.
Respecte a la teva salut, potser tindràs
mal de cap. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Per millorar la teva vida amorosa recorda que
no has de jugar amb els sentiments aliens.
Respecte a la teva salut, viu tranquil. No et dei-
xis endur per cap obsessió. 

Aquari
20/1 al 18/2

Qualsevol problema sentimental que puguis
resoldre avui no el deixis per a més endavant.
La quantitat d’assumptes que tens et poden
provocar un mica d’estrès. 

Peixos
19/2 al 20/3

Perquè la teva vida sentimental sigui estable
has d’aprendre a superar els problemes del
passat. Respecte a la salut, pensa que els
excessos nocturns no et proven. 
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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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En les modalitats d'edat
escolar, federat en edat
escolar i absolut, que sorti-
ran d'entre els prop de 800
esportistes que rebran
demà la tarda un reconeixe-
ment en el decurs dels XI
Premis Esportius Baix Ebre
que organitza el Consell
Esportiu del Baix Ebre i el
Consell Comarcal del Baix
Ebre. 
Al mateix temps es lliuraran
una sèrie de premis especí-
fics d'acord a les valora-
cions que ha tingut en
compte el jurat. D'aquesta
forma el “Premi a la millor
entitat pels seus èxits en la

competició esportiva”, serà
enguany per al Club
Voleibol Roquetes, el
“Premi a la millor entitat per
la seva tasca de promoció
esportiva” per al Club
Atletisme Terres de l’Ebre,
el “Premi a l’empresa, enti-
tat o institució per la seva
col.laboració o patrocini” el
rebrà SB Hotels (Hotel SB
Corona), el “Premi al millor
col.laborador esportiu” ha
recaigut en l’entrenador
Josep Maria Lleixà, el
“Premi a la millor tasca tèc-
nica o docent” l’obtingut
l’entrenador de patinatge
Manel Villarroya, el “Premi
Fair Play a l’esportivitat i la
solidaritat” anirà a Xavier
Pedrosa, el “Premi al millor
esdeveniment esportiu de
l’any” serà per la UEC
Tortosa pel seu campionat
d’escalada, mentre que les
“Mencions Especials” seran
en aquesta ocasió per
l’Agrupació Veterans
Catalònia de Futbol pel seu
25è aniversari i per l’atleta
de curses de muntanya
Judit Lamas.

Millors esportistes del Baix Ebre

Demà dissabte 13 de
desembre al Teatre
Auditori de Tortosa, a
partir de les cinc i mitja
de la tarda, es coneixe-
ran els noms dels Millors
Esportistes del Baix Ebre
de la temporada 2013-
2014.

De la temporada 2013/14

DEMÀ, A L’AUDITORI DE TORTOSA (17.30 H)

Demà es coneixeran els noms dels
guanyadors en una nova Festa de l’Esport

de la comarca del Baix Ebre.

800 esportistes tindran el seu
reconeixement.

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS

A L’ÚLTIMA


