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Terres de l’Ebre. El Teatre Auditori Felip Pedrell
commemora el 20è aniversari portant als grans
de l’escena catalana. P4

Esports. Josep Gombau, campió amb
l’Adelaide United de la FFA CUP, el primer titol
en la història del club australià.                  P10

Terres de l’Ebre. Es lliuren els XX Premis
Literaris Terra de Fang, a Deltebre.
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Més Ebre s’acomiada avui fins el 9 de gener amb els millors desitjos per a les nostres lectores i lectors

Demà dissabte, 20 de desembre, a Tortosa, es reobrirà a la circulació de vehicles els carrers
Montcada, Bonaire, i la plaça Montserrat, una vegada ha acabat el gruix de les obres d’urbanitza-
ció. El mateix dissabte també iniciarà la seva activitat l’aparcament soterrat del carrer Montcada. 

P3

Es reobre la circulació de vehicles als carrers Montcada, Bonaire i la plaça de Montserrat

Darrer número de l’any. Fins el 9 de gener no ens tornarem a trobar. Es moment de fer agraïments a totes les persones que
fan possible que aquest modest projecte tiri endavant any rera any, ja prop del número 750. I agrair també la fidelitat. Ha estat
un any de consolidació per nosaltres, arribant a un sostre de 55.000 lectors que ens ha convertit en un referent, en premsa
gratuïta, al territori, a la província i també al país. Gràcies i molt bones festes! Fins el 2015!                                               P2
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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 

Amigues i amics lectors del Més Ebre:
Avui deixarem de banda la corrupció, els pressupos-
tos, les plebiscitàries, la reducció d'impostos d'al-
guns Ajuntaments, els premis que s'han rebut i s'han
atorgat arreu del nostre territori, les Fires, Festes
Patronals, Festes Solidaries...
També deixarem descansar als cracs de la setmana
i als esportistes...Per uns dies, el setmanari Més
Ebre, deixarà de publicar notícies sobre el nostre
territori, d'impulsar el turisme, la gastronomia, la viti-
cultura, els productes de l'Ebre, del quilòmetre zero,

renunciarà  a la Cultura amb una gran "C", al desen-
volupament global o sectorial..........Sí, però, només
ho deixarem uns dies, eh? els que descansem pel
Nadal. Tornarem amb més força, més noticies, més
novetats, el proper Divendres 9 de Gener i, com
sempre, ens hi deixarem la pell perquè el NOSTRE
TERRITORI s’ho val! No falteu a la nostra cita setma-
nal. Vos trobarem a faltar! Fins el proper dia 9 i molta
salut, il·lusió i feina per començar aquest 2015 amb
força!!!!!! Els millors desitjos de l’equip del Més Ebre,
el teu setmanari més proper.

Editorial
Fins el 9 de gener

Quan un territori ha de dir prou i proclamar-se
en rebel·lia? Quan el menyspreu i la burla per
part d'aquells que ofenen arriben a un límit
que no es pot franquejar. Hi ha una frontera
moral, unes línies vermelles que afecten al
sentit comú, que mai es poden travessar.
Igual com passa amb les persones, també
les societats han de mirar-se al mirall i sentir
autoestima si es vol construir quelcom de
positiu.
Doncs bé, aquest moment de plantar-se ha
arribat. El Govern d’Artur Mas ha presentat el
projecte de pressupostos per a l'any vinent.
El panorama és devastador, així de clar. Les
inversions a les quatre comarques ebrenques
cauen fins a límits històrics: només 17
milions d'euros d'inversions directes en uns
pressupostos de gairebé 1.000 milions per
al conjunt del país. En el marc d'aquests
comptes que tenen la gosadia de presentar,
l'Ebre representa un misèrrim 1,7% del total
de les inversions quan som el 3% de la pobla-
ció de Catalunya. En relació als darrers pres-
supostos dels Governs de progrés de
Pasqual Maragall i José Montilla -any 2010-
les inversions de la Generalitat a l'Ebre dava-
llen dels 115 milions d'euros a aquests ridí-
culs 17 milions d'ara, o sigui que l’any 2015
perdrem prop de 100 milions d'euros d'inver-
sions respecte el 2010, als quals cal afegir
els centenars de milions acumulats que s’han
perdut des d’aleshores. És a dir, una davalla-
da del 86%. Com és possible tan menyspreu,
tanta desídia i tant cinisme vers els ciutadans
de les Terres de l’Ebre? Certament, no ens ho
mereixem.
Les excuses que se'ns donen des del Govern
i des de les files de CiU provoquen la vergon-
ya aliena. Se'ns explica que "les inversions
socials" que s'afirma "prioritzar" provoquen
aquesta lamentable però necessària retallada
de les inversions a les nostres comarques.
Creurà realment el Govern de Mas que els
ebrencs som beneits? Per què, si s'ha de fer
un esforç "social", a Barcelona i a la seva
àrea metropolitana les inversions creixen un
24%? Creu el president Mas i els seus socis
d'ERC que aquest "necessari esforç" l'hem de
fer tan sols la gent de l'Ebre? D'altra banda,
quin és aquest caràcter "social" d'uns comp-
tes que congelen les inversions en matèria
de salut i educació, continuen retallant en
dependència i laminen, per exemple, totes
les aportacions del Govern a les escoles
bressol? Ni la vergonya de dir la veritat
tenen...  
Ja està bé de tanta misèria! A l’Ebre no ens
mereixem aquest tracte. És l’hora de plantar-
nos, sabem com fer-ho i ho hem demostrat
en més d’una ocasió. Només cal recordar els
atacs de CiU vers aquest territori i ara estem
davant d'una nova agressió. Una agressió

que es torna a carregar sobre les esquenes
de les nostres classes populars i mitjanes,
dels nostres joves que busquen una oportuni-
tat, dels aturats que cerquen feina, dels tre-
balladors que han vist com els seus sous
s'han devaluat, de les dones, dels depen-
dents, etc. Una agressió contra la gent de
l'Ebre, contra les nostres necessitats i les
possibilitats -que se'ns mutilen- d'aconseguir
un futur econòmic viable per al nostre territo-
ri. Sense inversions públiques com ens
podem desenvolupar?
Posem-nos dempeus altra vegada! Estic con-
vençut que cap diputat que senti realment
amor per l'Ebre pot validar i votar uns pressu-
postos que ens condemnen a ser l'etern racó
oblidat de Catalunya. Aparquem les disputes
partidistes i donem tots el millor de nosaltres
mateixos en defensa dels drets i de la digni-
tat dels nostres fills. Els socialistes hi estem
disposats.
En nom de l'Ebre, i de tot allò que represen-
ta de justícia social i equilibri territorial: prou!

Francesc J.Miró
Candidat a l’alcaldia d’Amposta

Diputat provincial del PSC per les Terres de
l'Ebre 

EN NOM DE L'EBRE 

Opinió

El proper diumenge 21 de
desembre, el programa
d’Imagina ràdio TOTS ELS
GOLS farà una edició espe-
cial: Els gols de la solidari-
tat. Des de les 14 fins les
22 hores en directe i com
sempre informant de tota
l’actualitat futbolística i
poliesportiva. Però a més,
l’habitual  programa de
TOTS ELS GOLS tindrà
aquest diumenge un impor-
tant component SOLIDARI.
La finalitat és recaptar
diners per poder comprar el
màxim nombre de
desfibril·ladors per tal de
evitar amb el possible les
morts sobtades al nostre
territori.

A partir d’avui pots ingres-
sar el teu donatiu per aques-
ta saludable causa  a qualse-
vol oficina del BANC DE
SABADELL. Només cal que
diguis el compte d’
d’Imagina Ràdio  Els gols de 
la solidaritat. Si vols fer la
teva aportació mitjançant
una transferència o qualse-
vol altre sistema d’ingrés tin-
gues present el següent
número de compte: 
0081 / 1747 / 36 /
0001052508
Col·laborant-hi ajudes a
millorar el sistema d’e-
mergència en les aturades
cardíaques a les Terres de
l’Ebre. 

‘Tots els gols solidari’

ACTUALITAT

Encara que és un tema llarg
d'explicar que ni la pròpia
administració pública sap d'on
agafar-lo. Per un error admi-
nistratiu que ells van cometre
el final de la història és que la
casa dels meus pares (gent
gran jubilada) que van ampliar
la volen tirar avall i deixar-los
al carrer. Aquesta casa està
situada entre el municipi
d'Alfara de Carles i dels
Reguers. Els meus pares van
fer-ne una ampliació i amb els
anys resulta que va sortir un
pla d’ordenació que inidca que
aquesta amplació no es podia
fer. Però el més greu és que
volen tirar tota la casa a terra,
no l’ampliació. Creiem que hi
ha forma de poder-ho solucio-
nar, en base al diàleg. Però
estem esgotant totes les vies.
I ara ens diuen que com hi ha
una sentència ferma poc es
pot fer.
Ens sentim impotents, fins i

tot a través de l'alcalde del
municipi d’Alfara ens estem
movent però per un tema de
competències qui té la paella
pel mànec és l'Administració a
Barcelona. L'esperança no la
perdem i per això ja només
ens queda lluitar a través dels
mitjans informatius per retrac-
tar a l'Administració poc
humana que ens domina
Podem aportar documentació
i contradiccions de
l'Administració per poder evi-
tar que aquestes dues perso-
nes ja jubilades s'hagin de
veure de potetes al carrer per
la incompetència d’una nova
llei i per una actuació de la
que no en tenim tota respon-
sabilitat.

Ruben Hernandez.

“15 anys reclamant que no tombin
la casa dels meus pares”

OPINIÓ
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Demà dissabte, 20 de
desembre, es reobrirà a la
circulació de vehicles els
carrers Montcada,
Bonaire, i la plaça
Montserrat, una vegada ha
acabat el gruix de les
obres d’urbanització. El
mateix dissabte també ini-
ciarà la seva activitat l’a-
parcament soterrat del
carrer Montcada. 
En paral·lel, l’Ajuntament
ha reordenat la circulació
dels carrers Montcada,
Nou del Vall i del Vall, que

invertiran el sentit de cir-
culació als efectes de
millorar la mobilitat en tot
aquest àmbit del centre
històric. El consistori fa
una crida als conductors a
què atenguin la nova sen-
yalització viària i les indica-
cions dels agents de la
Policia Local.

Ja estan obertes les inscrip-
cions al taller de confecció
de postals que tindrà lloc el
22 de desembre al CIP
(Centre d’Interpretació de la
Pesca de l’Ametlla de Mar)
d'11h a 13:30h de la tarda.
Unes inscripcions que es
realitzen a les oficines de
Festes de l'Ajuntament fins
avui, dia 19 de desembre.
Aquest taller gratuït està
destinat a nens i nenes de
primària que participaran

del 18è concurs de postals.
“L’any passat vàrem canviar
el format del concurs incor-
porant el taller gratuït que
va tenir molt d’èxit. Els nens
i nenes gaudiran de tot el
material al CIP per fer reali-
tat les seves creacions”,
explica Eva del Amo,
Regidora de Festes de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar. Aquest concurs comp-
ta amb  tres categories.
Una per a nens i nenes de 6

i 7 anys, una altra, per a 8 i
9 anys, i una darrera de
nens i nenes de 10 i 11
anys. Com cada any les
postals s'exposaran a l'en-
trada de l'Ajuntament del
22 de desembre al 7 de
gener. A més, el 24 de
desembre, a partir de les
cinc de la tarda, es lliuraran
els premis a la sala de la
SCER coincidint amb el
caga tió.

Taller de postals pel 18è concurs, 
a l’Ametlla de Mar 

Els carrers Montcada i Bonaire, i la plaça Montserrat es reobren
demà dissabte a la circulació de vehicles

S’inverteix el sentit de circulació dels carrers Montcada, Nou del Vall i del Vall per facilitar la mobilitat

TORTOSA

ACTUALITAT

Crida als conductors  a

què atenguin la nova

senyalització viària i les

indicacions de la 

Policia Local

El govern ebrenc calcula que
el pressupost de la
Generalitat previst per a les
Terres de l’Ebre pel 2015 és
substancialment més elevat
que els 17,2 milions previs-
tos en els comptes per a
inversió nova. De fet, estima
que s’eleven a 24,5 milions
sumant-hi actuacions desta-
cades. Entre elles, el dele-
gat del govern, Xavier
Pallarés, ha citat els 4,7
milions d’euros de l'última
fase del reg de la Terra Alta,

que serà adjudicada per la
pròpia Comunitat de
Regants en aplicació de la
Llei Òmnibus, 1,7 milions
d’euros en obres del PUOSC
700.000 euros per al tracta-
ment de la mosca negra i el
mosquit, altres 500.000
euros per contractar els ser-
veis de la navegabilitat del
riu Ebre i 600.000 euros en
accions vinculades al trans-
port públic.Pallarés ha
remarcat que, de fet, també
s’han de pagar “obres

necessàries que es van fer
al seu dia” i que també “es
prioritzaran partides destina-
des a polítiques socials,
agràries, educatives i sanità-
ries”. En este sentit ha recor-
dat que les inversions execu-
tades al territori el 2014 han
sumat 93,7 milions, una
xifra que espera que es
torne a assolir “perquè és el
que necessitem per al fun-
cionament normal”.
Aguaita.cat 

El govern ebrenc eleva a 24,5 milions el pressupost previst

per la Generalitat al territori pel 2015 

El titular del Jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha aixecat parcialment el secret de sumari de
la peça separada número 7 del cas Innova, que investiga les contractacions entre l'empresa de
serveis sanitaris Sagessa i Ambulàncies Baix Ebre. El magistrat imposa una fiança d'1,2 MEUR al
propietari de l'empresa ebrenca, Bernardo Coslado, imputat per presumptes delictes de suborn,
tràfic d'influències i delicte societari. 

El jutge del cas Innova demana una fiança d'1,2 MEUR

pel propietari d'Ambulàncies Baix Ebre



DIVENDRES 19
DE DESEMBRE

DE 20144

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»

L'Ajuntament de Tortosa ha
presentat aquesta setmana
la nova temporada del
Teatre Auditori Felip Pedrell
amb un programa a l'alça-
da per commemorar els 20
anys d'aquest equipament
cultural. La programació de
gener a maig de 2015 por-
tarà a la ciutat noms de tra-
jectòria reconeguda com
Abel Folk, Rosa Novell,
Jordi Boixaderas, Jordi
Bosch, Emma Vilarasau o
Mercè Sampietro. La nova
temporada fa també una
nova aposta pels especta-
cles familiars, amb cinc
adreçats als més menuts.
En l'apartat de música, el
Teatre Auditori acollirà dos

concerts, un de la Jove
Orquestra Nacional de
Catalunya (3 de gener) i de
l'Orquestra de Cambra de
Colònia (10 d'abril). El regi-
dor de Cultura, Joaquim del
Pino, acompanyat de la cap
de Cultura, Maria Josep
Bel, han presentat els
detalls de la nova tempora-
da. 
En l'apartat teatral, la
pallassa Pepa Plana, que
recentment ens va visitar
amb un espectacle al
Museu, obre el foc amb
l'espectacle "Penèlope" (30
de gener). "L'ultima troba-
da", dirigida i interpretada
per Abel Folk, i protagonit-
zada també per Jordi Brau i
Rosa Novell, ens presenta
un duel interpretatiu entre
dos homes que es retroben
després de 40 anys (20 de
febrer). Un altre cos a cos
entre dos grans del teatre
al nostre país el veurem el
13 de març: Jordi Bosch i

Jordi Boixaderas es posen
en la pell d'un banquer i
d'un client a "El crèdit". Una
actriu molt coneguda del
públic tortosí, Emma
Vilarasau, ens torna a visi-
tar acompanyada de Mercè
Sampietro, Lluís Soler i
Jordi Banacolocha, amb
"Fedra" (17 d'abril).  I, final-
ment, l'oferta teatral de la
nova temporada del Teatre
Auditori Felip Pedrell es
tanca el 15 de maig amb

"Flor de Nit-El cabaret", ver-
sió de l’espectacle musical
produït per Dagoll Dagom
l’any 1992 sobre un text de
Manuel Vázquez
Montalbán. 
Els espectacles familiars,
sempre amb molt bona
acceptació per part del
públic de l’Auditori, tornen
també amb una oferta
variada. El Teatre Auditori
posa a la venda, a partir
d'aquesta setmana, el car-

net de l'espectador, que
permet gaudir de la seva
programació estable amb
els següents avantatges:
40% de descompte als
espectacles de la
Programació Estable;
Obsequi d'una entrada a
escollir entre els especta-
cles tipus C; 20% de des-
compte a la Mostra de Jazz
i a la programació de
Joventuts Musicals de
Tortosa.

El Teatre Auditori Felip
Pedrell commemora el
20è aniversari portant
a Tortosa als grans de
l'escena catalana.

Els familiars dels 5 bom-
bers de la unitat GRAF de
Lleida que van morir al foc
d'Horta de Sant Joan, al
juliol de 2009, seran indem-
nitzats per la Generalitat de
Catalunya. Així ho han sig-
nat aquest dimecres a la
tarda totes les parts en una
reunió a porta tancada al
Departament d'Interior.
Fonts de la conselleria han

explicat a l'ACN que l'im-
port total serà de
1.061.862 euros que es
repartiran les famílies de
Jaume Arpa, Ramon
Espinet, David Duaigües,
Pau Costa i Jordi Moré. Hi
ha un 6è bomber indemnit-
zat, Josep Pallàs, supervi-
vent amb greus cremades
de les flames que van abra-
sar-los. Des d'Interior s'ha

destacat la "sastifacció" per
un acord que esperen
pagar abans que acabi
aquest 2014. Si no fos pos-
sible, com a molt tard, es
pagarà el 15 de gener de
2015. El 30% d'aquest
import anirà a càrrec de la
companyia asseguradora i
el 70% el posarà la
Generalitat. (ACN, nota i
foto).

Les famílies dels bombers del GRAF Lleida
morts al foc d'Horta seran indemnitzades per la Generalitat

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha recepcio-
nat aquesta setmana tres
noves obres de millora de
la distribució i abastiment
hidràulic al municipi que
formen part del Pla de
Restitució Territorial, vin-
culat a les obres de des-
contaminació de l'embas-
sament de Flix, i que ha
fet l'empresa pública
Acuamed, en col·labora-
ció amb l'Ajuntament i
Aigües de Tortosa.
Aquestes obres s'afegei-
xen a tres més, executa-
des anteriorment, que en
total sumen una inversió
superior als 5 milions
d'euros.

Millores a la
xarxa de

submistrament
d’aigua potable

L'Escola d'Art i Disseny
de la Diputació a Tortosa
ha organitzat per aquest
diumenge 21 de desem-
bre un taller educatiu diri-
git a tots els públics que
convida als participants
a dibuixar un retaule
barroc. 
El taller s'emmarca en
les activitats de l'exposi-
ció "Or i Color al segle
XVII", que mostra tot el
projecte de conservació i
restauració del retaule
barroc de les copatrones
de la ciutat, Santes
Càndia i Còrdula.

Taller educatiu a
l’entorn del
Retaule

El Teatre Auditori Felip Pedrell commemora el 
20è aniversari portant a Tortosa als grans de l'escena catalana
De gener al maig de 2015

Interior vol que rebin els 1.061.862 euros abans de finals d'any

ACTUALITAT
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Les actuacions que està
duent a terme
l’Ajuntament d’Alcanar els
darrers dos anys en la
línia de millora energètica
fan que en aquests
moments l’estalvi econò-
mic reflectit en la factura
energètica és de més de
60.000 €/any, segons
informa l’Ajuntament cana-
reu.
La primera de les actua-
cions fetes en el 2013 en
aquesta línia fou la substi-
tució de les llumeneres de
la zona nord-oest de la
població, que eren totes
les alimentades d’un
mateix quadre elèctric, la
qual cosa permetia quanti-
ficar de manera objectiva
l’estalvi econòmic. I el
mateix any, també es van
fer substitucions de llu-
minàries de baixa eficièn-

cia per les de tecnologia
led a l’escola de música i
l’edifici de l’Ajuntament.
Aquest any 2014, seguint
amb la mateixa línia, en
primer lloc es va fer un
estudi de potències con-
tractades reduint un total
de 19 contractes, adap-
tant les potències contrac-
tades a les instal·lades
actualment, “la qual cosa
representa un important
estalvi econòmic”.
Una altra de les actua-
cions s’ha fet al Passeig
del Marjal. Primer es va
fer el canvi de les bombe-
tes que il·luminen la carre-
tera, traient les llampares
de vapor de mercuri de
250 W i substituint-les per
altres de vapor de sodi de
70 W, i en un següent pas
es van reemplaçar els llu-
meners que il·luminen el
passeig canviant-les per
altres de menys contami-
nació llumínica i amb el
mateix estalvi que les

comentades. 
Aquestes darreres setma-
nes s’ha començat a fer el
canvi en les llumeneres
tipus “Villa” instal·lades a
la part històrica del muni-
cipi, i també s’està
actuant en diverses zones
de la població.
Durant els propers mesos
també es durà a terme el

canvi dels focus de les
places Lluís Companys,
Centre Cívic, Ajuntament,
Mercat, Església i Camí
Ample “amb un estalvi pre-
vist de 7.500 €/any”.
El regidor Miquel Sancho
ha dit que “un cop ja com-
provades objectivament
l’eficiència i eficàcia de les
actuacions portades a

terme, a hores d’ara el cri-
teri per a fer les últimes i
properes, és implantar-les
a les zones més desafavo-
rides lluminosament. Des
de l’Ajuntament continua-
rem treballant en aquesta
línia d’estalvi, eficiència
energètica i respecte al
medi ambient”.

L’agrupació local de CIU
Deltebre ha presentat la ter-
cera edició de la “festa ciuli-
dària” que organitza any rere
any per tal de recollir jogui-
nes per als nens i nenes del
municipi, material escolar i
fons econòmics per a les
famílies més desafavorides.
Aquest any, i amb la finalitat
de poder recaptar més fons
econòmics i joguets, “s’ha
apostat per canviar el format
de l’acte i organitzar un cap
de setmana ple d’activitats
per a tots els públics”. Per al
portaveu de CIU Deltebre,

Lluís Soler, amb aquest nou
model de festa, “volem con-
vertir Deltebre en la capital
de la solidaritat durant dos
dies per tal d’ajudar a les per-
sones que més ho necessi-
ten i per tal que cap xiquet ni
cap xiqueta es quedi sense
joguina”. En total es realitza-
ran 7 activitats diferents per
“apropar la festa als diferents
nuclis del municipi i facilitar
que la ciutadania pugui parti-
cipar en tots els actes”. Així
doncs, la Festa Ciulidar̀ia
començarà demà dissabte,
pel matí, amb un Torneig de

Pad̀el. Per la tarda, es realit-
zaran tres activitats meś:
una festa Freestyle Xtrem, un
bingo solidari i un campionat
de futbol sala. A l’endema ̀
diumenge, i pel matí, es rea-
litzara ̀ una caminada
solidar̀ia pel passeig del riu i,
ja per la tarda, un torneig de
videojocs i una festa infantil
amb tallers, xocolatada, jocs
i actuacions especials entre
les quals un mag i el Pare
Noel, etc. La regidora de CIU
Deltebre, Carme Franch, ha
explicat que “l’organització
de la festa compta amb un

equip de més de 40 volunta-
ris, així com la participació
de diferents entitats i asso-

ciacions del poble i la impli-
cació de més de 80
comerços”.

CIU Deltebre organitza un cap de setmana solidari

Inauguració de
la zona jove 
del Mirador

Alcanar millora l’eficiència i l’estalvi energètic
«Les actuacions, dels darrers dos anys, fan que l’estalvi econòmic en la factura energètica sigui de més de 60.000 E/any»

“Per a dibuixar un somriure als xiquets i xiquetes del municipi”

ACTUALITAT

Alcanar ha inaugurat una
zona jove ubicada a la plaça
del Mirador, habilitada per-
què els joves de la població
tinguin un espai urbà per a
practicar l’skate i el bàsquet
en espai obert. La inaugura-
ció va comptar amb diverses
activitats: 3x3 d’Street bàs-
quet, concurs de triples,
exhibició d’skate, slackline,
kendama top europea, art
urbà i música a càrrec de Dj
Membrana. El regidor de
Joventut, Joan Roig, ha expli-
cat que “els joves tenen el
dret i la necessitat de gaudir
de les seves pròpies zones
d'oci, i requereixen espais de
reunió i d'esbarjo. Per això,
teníem clar que els esports
urbans havien d'estar pre-
sents. D'això es tracta la
zona jove del Mirador, d’un
lloc d'encontre d'esports
urbans en un paratge idíl·lic”.

Pressupostos
del Consell

Comarcal del
Baix Ebre

Avui divendres, a les 11.30
h, es farà la presentació
dels pressupostos del
Consell Comarcal del Baix
Ebre per al proper exercici. 
L’acte comptara ̀ amb l’as-
sistència del president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, el vice-
president de Foment de la
Cohesió Social,  Joaquim
del Pino, així com altres
consellers de l’ens comar-
cal.
Posteriorment, també avui
divendres, a les 13.30
hores, tindrà lloc el plenari
comarcal del mes de
desembre.
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La seu del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre va acollir l'acte
institucional de cloenda
del Pla d'Ocupació Ribera
d'Ebre 2014. Aquest pla
d'ocupació és un projec-
te ocupacional de 6
mesos, adreçat a perso-
nes en atur, i impulsat
per la Diputació de
Tarragona en col·labora-
ció amb el Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre i els ajuntaments
de la comarca.
L'acte de cloenda va
comptar amb la participa-
ció del conseller comar-
cal Josep Bru, i de
Gemma Bonet, responsa-
ble d'ocupació de l'àrea
de recursos humans de
la Diputació de
Tarragona.
L'equip de treball d'a-
quest pla d'ocupació, for-

mat per cinc treballadors
-1 responsable i 4 peons,
va desenvolupar tasques
de neteja, desbrossa-
ment, prevenció d'incen-
dis i altres treballs de
manteniment i millora de
l'entorn a diversos muni-
cipis de la Ribera d'Ebre.
Els participants van rebre
formació general adequa-
da a les necessitats del
grup i formació específi-
ca relacionada amb la
prevenció de riscos labo-
rals. El conseller comar-
cal Josep Bru va agrair la
“feina ben feta” per l'e-
quip de treball i va afegir
que, des de la institució
comarcal, “esperem que
aquesta experiència jun-
tament amb la formació
que heu rebut  us pugui
servir per poder augmen-
tar les vostres possibili-
tats per a trobar feina”. 
Durant la cloenda, es va
impartir el mòdul forma-
tiu "Com fer front a la
recerca de feina", i es

van fer les entrevistes
finals de valoració als
usuaris per tal de conèi-
xer el seu grau de satis-
facció envers el Pla
d'Ocupació. Aquest pro-

jecte forma part del Pla
de foment de l'ocupació
2014 que la Diputació de
Tarragona va impulsar
amb l'objectiu de
reforçar les polítiques

actives d'ocupació, amb
una actuació dirigida al
conjunt del territori i
repartida entre les 10
comarques de la demar-
cació.

El Consell Comarcal de la
Terra Alta tira endavant des
del final del mes de novembre
el programa Treball i
Formació, una iniciativa del
Servei d’Ocupació de
Catalunya amb cofinança-
ment del Fons Social
Europeu. Els destinataris d’a-
quest programa són perso-
nes en situació d’atur que ja

han exhaurit les prestacions o
els subsidis, majoritàriament
majors de 30 anys.  Aquest
programa ha permès la con-
tractació laboral durant sis
mesos de tretze persones
repartides per tots els munici-
pis de la comarca, que realit-
zen treballs de manteniment,
neteja i altres d’interès social.
El període de contractació es

complementa amb la realitza-
ció d’accions formatives, des-
tinades a millorar les seves
possibilitats d’inserció laboral
un cop finalitzat el programa,
així com altres accions de
tutorització i prospecció
d’empreses que puguin mos-
trar-se interessades en incor-
porar aquestes persones a
les seves plantilles.

El Consell Comarcal de la Terra Alta posa en
marxa el programa Treball i Formació

Llum  verd a l'antena de tele-
fonia mòbil de darrera gene-
ració que vol instal·lar la
companyia Telefónica
Móviles a Ascó i que ha de
posar fi a la deficient cober-
tura de telefonia que actual-
ment hi ha al terme munici-
pal. La ponència ambiental
del Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre ha informat
favorablement el projecte,
que compta amb dues
al·legacions veïnals contrà-
ries a la instal·lació que
esgrimeixen raons de salut.
L'informe del Consell
Comarcal subratlla que la
nova antena s'instal·larà en
una torre on acualment ja hi
ha altres antenes i fa res-
ponsable a la companyia de
fer un seguiment de les
emissions radioelètriques
per tal de verificar periòdica-
ment que no superen els
límits establerts.

Ascó millora la
cobertura de

telefonia mòbil

Les condicions climàtiques
d’aquesta tardor amb la
calor inusual de l’octubre i el
posterior episodi de forts
vents i pluges intenses, ha
fet que perilli greument la
collita d’aquesta temporada
del cítric protagonista de les
Terres de l’Ebre.
Fins ara la recol·lecció era
d’un 20-30% pel que s’esti-
ma que pugui haver produït
pèrdues entorn al 60%,
segons el delegat del
govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarés,
xifres que confirmaran o
desmentiran les perita-
cions que s’estan efec-
tuant. L’acció immediata
serà “decidir què fan els
pagesos amb la collita”.

Preocupació per la
campanya de la
clementina

Finalitza el Pla d’Ocupació Ribera d’Ebre 2014
L’equip de 5 treballadors va desenvolupar tasques de neteja, prevenció d’incendis i manteniment

Tretze persones participen des del mes passsat i durant els pròxims 6 

ACTUALITAT

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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Segons nota de
l’Ajuntament d’Amposta,
l'empresa Contregisa està
realitzant aquesta setma-
na els treballs d'asfaltat de
diversos carrers principals
de la ciutat, entre els que
es troben els carrers
Balmes, Jaume I, Les
Naves, el carrer del Grau i
el Dos de Maig, el tram del
carrer Inocenci Soriano
Montagut entre el Sant
Ferran i l'Avinguda
Catalunya, un tram del
carrer Ronda, el Garcia
Morato, Joan d'Àustria,
passeig dels Xiprers,
Torreta i Pou.
“En total s'han asfaltat
10.134 metres quadrats
amb un pressupost de
100.000 euros. Un cop
s'ha finalitzat l'asfaltat,
s'ha procedit a pintar de
nou els passos de via-
nants. El pla de millora de

la via pública d'Amposta
és una de les prioritats
que es va marcar l'equip
de govern per a la present
legislatura, de manera que
durant tot l'any 2014
s'han realitzat millores en
diversos carrers, ja sigui
amb noves voreres per als
vianants com és el cas de
l'Avinguda Sebastià Juan
Arbó, o l'ampliació del ser-
vei de neteja que es va ini-
ciar el mes d'agost d'a-
quest mateix any”.

‘Electoralisme’
Adam Tomàs, portaveu del
grup municipal d’Esquerra
d’Amposta,  sobre els tre-
balls d’asfaltat, explicava
que “sempre és bo gene-
rar activitat econòmica, i
més si aquesta afavoreix
empreses locals, però
CiU, i Manel Ferré com a
alcalde, continua fent la
vella política de les majo-
ries absolutes. Pensem
quants carrers s'han asfal-
tat i quin manteniment s'ha

fet a Amposta els darrers
tres anys i mig, i veurem
que no s'ha fet res. La pro-
ximitat de les eleccions
activa novament l'equip de
govern i alimenta l'expres-
sió d'indignació al carrer
de que ‘haurien d'haver
eleccions cada any’. Des
d'Esquerra d'Amposta pro-
posem fer un pla d'actua-

ció de legislatura, a quatre
anys, invertint en el mante-
niment de carrers de
forma continuada, inde-

pendentment de les troba-
des electorals”. 

Amposta reasfalta més de
10.000 metres quadrats de carrers

L'empresa Contregisa està realitzant aquesta setmana els treballs 

Divendres tenia lloc a
Deltebre el Lliurament dels
Premis Literaris Terra de
Fang de prosa, poesia i
recerca que convoca l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament
i que enguany arribaven ja
a la vintena edició. Els pre-
mis estan dotats en 1.000
Euros cadascuna de les
modalitats, i el premi d’au-
tor local són 500 Euros a
la categoria d’adult i 200
per a la juvenil. Els guanya-
dors dels XX Premis
Literaris Terra de Fang han
estat: Premi de prosa, amb
1.000 €, a l’obra titulada
Compas̀ d’espera, de l’au-
tor Ramon Massana
Codina, de Berga.
Premi de poesia, amb
1.000 €, a l’obra titulada
Galantejant el vent, de l’au-
tor Angel Fabregat Morera,
de Belianes.
Premi de recerca, amb
1.000 €, a l’obra titulada

Creences heretades, de
l’autora Laura Serral
Casanova, de Deltebre.
Premi especial autor local,
amb 500 €, a l’obra titula-
da Vísceres de nostal̀gia,
de l’autor Júlio Aliau
Tomas̀. De les 146 obres
que enguany s’han presen-
tat a concurs, 73 correspo-
nen a la modalitat de
prosa, 71 de poesia i 2 de
recerca. Entre totes les
modalitats s’han presentat
4 obres d’autors locals. El
lliurament dels Premis
Literaris va tenir lloc en un
acte al restaurant Delta
Hotel de Deltebre.
Enguany se celebrava la
vintena edició d’uns premis
que van començar convo-
car l’Associació Cultural La
Milotxa tal i com recordava
en el seu parlament el regi-
dor de Cultura, Joan
Alginet, “celebrar 20 anys
d’uns premis literaris, té de

simbòlic molt més que de
transcendent. L’any 1994
un grup de joves inquiets,
compromesos amb la
terra de fang van posar en
marxa aquests premis.
Segurament pensant amb
l’immediat, sense pensar
en la transcendència del
futur. Però inequívocament
compromesos amb la cul-
tura, amb la llengua i amb
la terra. A ells, al seu espe-
rit, a la seua feina silencio-
sa però constant, els
devem el resultat de tot
allò que som”. Durant la
seva intervenció el regidor
de Cultura, Joan Alginet,
feia una valoració del seu
mandat “el primer propòsit
que et marques a l’inici
d’una etapa, es deixar les
coses millor que les has
trobat. Dirigir la cultura
d’un municipi, és una enor-
me responsabilitat. No
està en joc guanyar o per-

dre diners, guanyar o per-
dre competitivitat o produc-
tivitat. Està en joc la digni-
tat dels teus ciutadans,
està en joc el seu saber”.
El convidat d’enguany Joan
Manuel Tresserras, profes-
sor de la Universitat
Autònoma de Barcelona i
exconseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació
remarcava “la sensibilitat i
l’especial convenciment de

l’ajuntament de Deltebre
per donar continuïtat a uns
premis que potencien les
lletres, tot subratllant la
importància de llegir tot el
que ens envolta”. El lliura-
ment va acabar amb un
tastet del nou espectacle
Les paraules cantades de
Gerard Vergés, del grup
Riu en So. Espectacle
basat en part de l’obra de
l’escriptor Gerard Vergés.

Es lliuren els XX Premis Literaris Terra de Fang

el regidor d'esports de
l'Ajuntament d'Amposta,
Francesc Paz, el president
del Motoclub Amposta,
Gaspar Sales, i el vicepre-
sident de la Federació
Catalana de Motociclisme,
Jordi Mas, han anunciat
aquesta setmana en una
roda de premsa conjunta
l'entrada en funcionament
de l'Oriola MX Parc, el cir-
cuit de motocross de la
ciutat d'Amposta que des
de fa uns anys es troba al
Polígon Industrial de
l'Oriola però que fins al
moment s'hi estava de
manera provisional. Les
properes actuacions que
es tenen previstes per con-
solidar la zona del motor
d'Amposta inclouen la ins-
tal·lació d'un sistema de
reg, el reforç en els siste-
mes de seguretat i, tal
com ha apuntat el presi-
dent del Motoclub
Amposta, Gaspar Sales,
“potenciar el circuit d'inicia-
ció infantil”.

Es posa en
marxa l’Oriola

MX Parc

ACTUALITAT

Adam Tomàs: “CiU, i Manel Ferré com a alcalde,

continua fent la vella política de les majories

absolutes. La proximitat de les eleccions activa

novament l’equip de govern”

A Deltebre
Avui divendres, 19 de
desembre es farà l’acte de
presentació de l’edició en
bronze de dues peces
“Dona d’Amposta” i “Mariner
de Tarragona” de l’escultor
Emili Fontbona Ventosa. Ha
estat un projecte impulsat
per persones vinculades al
món de la cultura de les
Terres de l’Ebre i en la qual hi
ha participat el Casino
d’Amposta.
L’acte es tindrà lloc a les 7
de la tarda al Casino i des-
prés es farà la donació de
les peces a l’Ajuntament. Hi
haurà una conferència sobre
l’escultor Emili Fontbona, a
càrrec del seu besnebot,
Francesc Fontbona, doctor
en Història de l’Art, membre
de l’Institut d’Estudis
Catalans i de l’Acadèmia
Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi. I tot seguit els
coeditors del projecte, la
doctora en Història de l’Art,
Núria Gil, i el president del
Casino d’Amposta, Joan
Sabaté, faran la presentació
de les dues peces.

Es presenten a
Amposta dues
escultures
d’Emilio
Fontbona
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El conseller Boi Ruiz, acom-
panyat del delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, va
inaugurar el consultori local
de Paüls, les noves
instal·lacions de rehabilita-
ció del CAP Baix Ebre i els
serveis d’endoscòpia diges-
tiva i respiratòria de
l’Hospital de Tortosa. 
La primera visita va ser a
Paüls, on Ruiz acompanyat
per l’alcaldessa de la locali-
tat, Júlia Celma, va inaugu-
rar un consultori que dóna
cobertura sanitària als 600
habitants de la població. Té
una superfície de 183,97
m2 i el cost total de l’obra i
l’equipament ha estat de
630.208,58E.
Seguidament el conseller,
acompanyat de l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, es va
desplaçar al CAP Baix Ebre
on va inaugurar les noves
instal·lacions del servei de
rehabilitació. Aquestes
remodelacions que han
durat dos mesos, han cos-

tat 285.224,62 E.
Finalment, el conseller es
va traslladar a l’Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa, on també va inau-
gurar les noves
instal·lacions dels serveis
d’endoscòpia digestiva i
respiratòria. La nova area
ocupa 395 m2 i s’ha execu-
tat en 16 mesos, amb una
inversió total de 555.549
E. 
Amb les noves dependèn-
cies es millora, d’una
banda, la pràctica de l’en-
doscòpia digestiva, que ha
experimentat un increment
de forma significativa els
darrers dos anys arran del
cribratge poblacional de
càncer de colon i recte a la
comarca del Baix Ebre i del
Montsià, i de l’altra, les
endoscòpies respiratòries.
En aquesta actuació s’ha
modernitzat l’àrea de gabi-
nets, amb la creació de
quatre noves sales, i s’han
redefinit els circuits dels
pacients, de manera que

s’ha millorat el nivell de res-
pecte a la seva intimitat i el
confort. La nova distribució
evita temps morts i millora
la capacitat d’assistència i
de resolució. El Dr. Josep
Giné, Cap de Secció Aparell
Digestiu, va recordar que
“ha estat una demanda
durant molt de temps acon-
seguir sales on portar a
terme les endoscòpies amb
bones condicions” i va
demanar al conseller que
“quan es plantegin els pro-
blemes de la Sanitat a les

nostres terres tinguin en
compte la distància que ens
separa dels centres d’alt
nivell de complexitat i la difi-
cultat que això representa
per poder atendre com cal
als nostres pacients”.
Queixes
Durant la visita, i en concret
en arribar el Conseller a
l’Hospital Verge de la Cinta,
un grup de persones van
manifestar les seues quei-
xes sindicalistes per les
retallades i per les millores
que estan exigint. 

Escola Tècnic Esportiu Tortosa. Obert el termini d’Inscripció per al Curs 2015

Pugna Pro Patria Dertosa

La població comptarà amb
diversos actes aquestes fes-
tes. Demà dissabte a migdia
l’arribada del Pare Noel a la
Plaça González Isla, del prò-
xim dimecres i fins el 3 de
gener del Parc de Nadal que
espera la participació de tots
els nens i nenes de 3 a 12
anys. I per als adults i no tant
adults els espera la nit de cap

d’any amb Ball per part de
l’Orquestra Oceànic al Casal
Municipal. I com no podia fal-
tar el 5 de gener tindrà lloc al
municipi la tant esperada per
tots els xiquets de Sas
Majestats Els Reis Mags
d’Orient que esperem vinguin
carregats, al menys que sigui
d’il·lusions ja què se diu que
estan en crisis.

Nadal a l’Ampolla

Aquest certamen de caràcter
infantil i juvenil, es farà al
Pavelló Firal de Tortosa, del
pròxim diumenge 21 de
desembre al 2 de gener.
El regidor de Joventut de
l'Ajuntament de Tortosa,
Alfredo Ferré, va voler agrair
en roda de premsa “als volun-
taris del Nadal Jove, sobre
tot, la seva implicació, i
també als patrocinadors i
col·laboradors  d'aquesta tra-

dició entranyable de la nostra
ciutat”. 
L'edició d'enguany compta
amb una cinquantna de volun-
taris, així com amb una quin-
zena de tallers (de fang, de
fer cucaferes, de seguretat
vial, etcètera), així com amb
una xocolatada de cloenda,
una zon a d'aventura amb
rocòdrom, i una bebeteca,
entre moltres altres activi-
tats.

22a edició Nadal Jove

El curs s’iniciarà a principis
de gener, concretament el
dia 7 i ja estan obertes les
inscripcions. Està orientat a
majors de setze anys i es
fara proves d’accés per als
interessats que no tinguin
el grau mitjà o l’ESO. La vin-
culació amb Ensenyament,
segons ens informa Miquel
Vidal, té els seus “grans
avantatges perquè el curs
et convalida per l’accès
directe posterior a la
Universitat en les licenciatu-
res d’INEF, Psicologia o
Magisteri, entre altres.
Considerem que aquesta
circumstància és força

important, principalment
per als alumnes joves que
tinguin intencions d’espe-
cialitzar-se en una de les
materies a les quals tindran
convalidacions. Per tant, el

curs té una doble vessant i
és que també permetrà
entrenar arreu de l’Estat i a
nivell internacional”.
El Curs s’efectuarà al Viver
d’Empreses de Tortosa,
Avinguda Nova Estació 21.
Les classes seran de
dilluns a dimecres de 18 a
22 hores, fins el juny.
L’entramat docent està for-
mat per: Saray Miró, Manel
Bartolmé, Núria Besalduch,
Carles Claramunt, Mila
Aguayo, Lidia Martínez,
Mònica Vallés, Carlos Soler,
Javier Chaverri, Josep
Subirats, Toni Sanchez i
Manolo Montany.  
La preinscripció es pot
efectuar a través dels
següents correus:
vidal.afen@gmail.com/mar-
tiafen@gmail.com.
I també al Viver
d’Empreses, de 10 a 13 h.
Per  rebre més informació:
www.afentd.com.

‘Fes-te entrenador de futbol’

Miquel Vidal és el director
del projecte. Ell ens expli-
ca que el nou curs d’en-
trenador de futbol, Grau
Mitjà (nivell I i nivell II), va
ser una proposta d’AFEN
amb el seu intent de crear
una seu a Catalunya, i en
concret a les Terres de
l’Ebre. 

El Conseller de Salut, a les Terres de l’Ebre
Boi Ruiz va inaugurar dissabte 13 de desembre diverses instal·lacions sanitàries del territori 

ACTUALITAT

Avui divendres a les 19 hores
tindrà l’acte de lliurament de la
Medalla Pugna Pro Patria, a
títol pòstum, a l’alcalde de
Tortosa entre 1936 i 1939,
Josep Rodríguez, afusellat per

la dictadura franquista  a l’e-
dat de 42 anys. Va ser fuster
de professió, casat i amb dos
fills. L’acte es dura a terme a
l’Espai Sant Domènec.

Serra de les Veles
Diumenge 21 de desembre
tindrà lloc com cada any, i
abans de que acabi l'any
2014, la tradicional excursió
del brindis amb cava a la
Serra de les Veles (Aldea) per
tots els aficionats al sende-
risme.Enguany ja serà al cin-
quena edició de la caminada,
la sortida serà a les 9.00 h
del matí des del Casal de

Joves. La caminada finalit-
zarà amb cava per tothom i
l'excursió és de dificultat
baixa. És apta per tots, és
una ruta familiar i es tracta
de fer la última sortida de
l'any amb bona companyia i
com no, celebrar-ho amb
l'esmorzar i el brindis de ger-
manor.

Fins aquest diumenge enca-
ra podeu seguir gaudint d’a-
questa exposició a la
Fundació Catalunya - La
Pedrera d’Amposta (Avg.
Alcalde Palau 55) de 18:00 a
20:30 h. Josep Bahima, tor-
tosí de naixement i actual
resident a Roquetes, on té el
seu taller. És un artista de

casa nostra que porta més
de 25 anys expossant en
sales de diversos indrets. 
El seu estil pictòric amb
traçats amples, colors vius i
amb la bellesa de la natura
com a principal element des-
criptiu ens recorda a pintors
del moviment impressionista.

Per passar una bona estona sense fred, actuacions teatrals tals
com la que ofereix aquesta nit l’auditori de Tortosa amb l’obra
Conversaciones con mamá. Demà, l’escollida és la Ràpita amb el
teatre familiar Sol amb la lluna i diumenge primera edició de Nit de
gèneres amb Tragèdia i bufons al Casal d’Amposta.

Actualitat

Demà dissabte 20 de desem-
bre, concert nadalenc a Mora
d’Ebre. Jacint Gisbert dirigirà
la Banda de Ginestar i la Coral
de Rasquera cantarà nadales.
Per la seva part, Mora la Nova
acull fins al pròxim 10 de

gener aquesta exposició d’un
dels símbols més nadalencs.I
podeu presentar els vostres
escrits fins al 9 de gener per
participar al XXVII Premi
Literari Vila d’Ascó 2015”. 

Nadal a la Ribera d’Ebre

Terra de colors de Josep Bahima

Grau mitjà (nivell I i II). Amb l’organització
d’AFEN (Associació Formació Entrenadors
Nacional) i el suport de la Generalitat,

Departament d’Educació.
Grau mitjà (nivell I i II)
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CRAC de la setmana: Josep Gombau, tècnic ampostí a Austràlia
MICHEL VIÑAS

L’ADELAIDE UNITED, CAMPIÓ DE LA FFA CUP

Josep Gombau torna a ser
notícia. Dimarts, com a
tècnic de l’Adelaide, va
guanyar la FFA CUP, el que
seria la copa del Rei a
Espanya. Primer títol de la
història del club, per això
“et pots imaginar la il.lusió
que teníem tant l'equip
com l'afició, i l’alegria
desprès del partit en haver
aconseguit ser campions”,
deia Gombau.
El rival, el Perth, actual
líder de la competició de
lliga, “equip molt potent i

replet de bons jugadors en
un campionat en el que
nosaltres actualment som
tercers”. 
La final es va disputar dis-
putar a l’estadi de
l’Adelaide. “les entrades es
van esgotar en un dia. Ple
de gom a gom. 16.500
persones que van ésser en
tot moment el nostre dotzè
jugador. I que no van aban-
donar l'estadi fins una hora
desprès d'acabar el partit
per tal de celebrar el títol
amb els jugadors”. 

El resultat fou 1-0, gol de
Sergio Cirio, jugador
català, ex-Barça al futbol
Base, Badalona, Mallorca,
Hospitalet, entre d'altres.
Josep Gombau, poques
hores després de ser cam-
pió, no ocultava tenir “una
alegria molt gran, i una
satisfacció per haver pogut
aconseguir aquest títol, pri-
mer a Australia i primer per
a la història del club”.
El tècnic ampostí volia
“agraïr el suport de la
meva familia i amics des
de la distància, de la meva
dona Romina per estar
sempre al meu costat, i de
tota la gent  de les Terres
del Ebre que abans i
desprès del partit s'han
posat en contacte amb mi
via sms o what per desitjar-
nos sort o felicitar-nos. A
les nostres terres som
molt GRANS. Gràcies!”.

Títol de Copa. És el primer en la història
del club australià. L’Adelaide United,

actualment tercer a la lliga, va enfrontar-se
al líder actual, el Perth, guanyant per 1-0.

Josep Gombau continua fent història i
també territori
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En l'apartat de Millor Espor-
tista o Equip en Edat Escolar
el premi va ser per Carolina
Monllau, de l'Escola Municipal
de Rítmica de Tortosa, en ca-
tegoria cadet-juvenil nivell A,
campiona del Trofeu Diputa-
ció, mentre que el premi al Mi-
llor Esportista o Equip Fede-
rat en Escolar se'l va endur el
jugador de bàsquet Jaume
Sorolla.  El tortosí fou campió
preferent júnior de Catalunya
amb el FC Barcelona, 4t al
mundial amb la selecció es-
panyola sub-17, i 5è a l'euro-
peu amb la sub-18.
El tercer gran premi, al Mi-

llor Esportista o Equip en ca-
tegoria absoluta fou per al
Grup Xou Petit del Club Patí
l'Aldea, 3r al Campionat d'Es-

panya, 5è al d'Europa i 2n al
Campionat del Món. Més de
set-cents esportistes van
anar passant per dalt de l'es-
cenari per recollir la seva dis-
tinció. En el capítol de distin-
cions especials el  Club Volei
Roquetes va rebre el premi a
la millor  entitat pels seu èxits
esportius, l'Atletisme Terres
de l'Ebre el de la promoció,

Manel Villarroya del CP l'Aldea
el de la millor tasca docent i
la UEC el del millor esdeveni-
ment de l'any pel  campionat
d'escalada indoor.  SB Hotels
(Corona Tortosa) va recollir el
premi a la col.laboració o pa-
trocini, l'entrenador  Josep
Maria Lleixà el de millor col.la-
borador esportiu pels seus
39 anys dedicat al món del

futbol,  i Xavier Padrosa el de
l'esportivitat i solidaritat  al ro-
dar durant 24 hores en bici-
cleta a favor de les malalties
neurodegeneratives. L'Agru-
pació de Veterans del Catalò-
nia pel seu 25è aniversari, i la
ultrafondista Judit Lamas per
la seva gran temporada, van
rebre lles mencions espe-
cials.

Premis Esportius Baix Ebre

Durant la  gala dels XI
Premis Esportius del Baix
Ebre celebrada el passat
dissabte al Teatre Felip
Pedrell  de Tortosa es van
donar a conéixer els noms
dels millors esportistes
comarcals de l'any 2014. 

RECONEIXEMENT A MÉS DE 700 ESPORTISTES

Carolina Monllau, Jaume Sorolla i el Grup Xou Petit del Club Patí l’Aldea, millors esportistes

M.V.

Fa unes setmanes, en
aquest espai del Més Ebre,
parlava de l’homenatge a Joan
Verdiell ‘Agos’. Se li havia fet,
amb molta emoció, al camp
de l’Ulldecona. Paco Callarisa
va impulsar-lo. Van participar
jugadors del CF Ulldecona de
la década dels 80, companys
quan ‘Agos’ va jugar amb l’e-
quip del seu poble, i juvenils
que va entrenar ‘Agos’ a l’Ull-
decona. A més, com a sorpre-
sa, companys que ‘Agos’ ha-
via tingut en les seues etapes
com a jugador del Tortosa, Ra-
pitenca i Vinaròs també van
estar-hi. Tot fou molt bonic.
‘Agos’ feia temps que lluitava
contra una malaltia. I, tot i que
potser ell era qui més clar te-
nia que aquella matinal era un
comiat, va ser qui més fortale-
sa va despendre. ¡I quins mis-
satges de vida ens va donar a
tots!. Quina gran humanitat. 
Més aviat del que mai em

podia esperar,
dimarts vaig
rebre la noti-
cia. Un cop
dur. 51 anys.
Poc es pot dir.
Lamentar-ho i transmetre con-
dol a tota la familia i també al
CF Ulldecona. Una gran pèr-
dua. Va deixar emprenta. 
‘Agos’ va ser una persona

molt forta. Molt. Una gran per-
sona. Fins sempre!.
Poques reflexions més puc

fer avui després d’aquest mis-
satge. Cap tindria importàn-
cia. Simplement que hem aca-
bat un any més i que Més Ebre
tornarà el dia 9 de gener.
Agrair la confiança que dispen-
seu cada setmana amb el ‘dia-
riet’ i remarcar que entre tots
el fem possible. També els
que seguiu cada divendres
aquesta columna. 
Gràcies de veritat. Fins l’any

vinent.  

Fins sempre, Agos!

Nova festa de l’esport comarcal

Acte de reconeixement

Els guanyadors absoluts.

PACO LUQUE

CF Amposta

Felipe fitxa per al CF
Camarles

Visita diumenge el Catllar,
en el derbi (12 h)

Baixa a la Ràpita

Dimarts ens deixava Joan Verdiell ‘Agos’

Condol a Ulldecona
ALS 51 ANYS

Ahir va fer dos mesos de l’ho-
menatge a Joan Verdiell ‘Agos’,
a Ulldecona. Un homenatge
que, tal com explicàvem a Més
Ebre aquella setmana, fou del
tot emotiu. ‘Agos’ es va poder
acomiadar amb una gran jorna-
da, envoltat de gent que l’esti-
mava i reflectint que era una
gran persona, amb gran cor. La
seua lluita ha estat ferotge,
com un campió. 
I els records que ens queden,

a tots els que vam viure aquell
homenatge, són els missatges

de vida que ens va donar. I tam-
bé, malgrat la situació, la seua
rialla característica. Inoblidable.
Un gran jugador, una gran per-
sona ens ha deixat, als 51
anys. Ulldecona i el CF Ulldeco-
na estan de dol. També el futbol
ebrenc. Una abraçada per a
tots. A la foto, ‘Agos’, amb el
quadre que agrupava tota la
seua trajectòria esportiva,
abraçant-se a Paco Callarisa, el
dia de l’homenatge, el 18 d’oc-
tubre. 
Foto: Novart7

L’Ascó empata al camp del Gavà (1-1)

Sap a poc
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó afrontava el segon
desplaçament seguit, al camp
del Gavà. I va sumar un empat
que es pot considerar un resul-
tat just però que va satisfer a
mitges (1-1). A l’equip de la Ribe-
ra li va costar molt entrar en si-
tuació. El Gavà va estar millor i
va fer l’1-0. L’Ascó, però, va sa-
ber reaccionar i abans del des-
cans, Eizaguirre, empatava. La
represa fou del tot oberta. Van
haver-hi alternatives i ocasions a
les dues àrees. El Gavà va poder
marcar però també va poder fer-

ho l’Ascó amb una doble ocasió
(80’). Amb l’empat, l’Ascó és ter-
cer a dos punts del líder. Tanca
l’any demà a casa (ja al camp de
gespa natural) contra el Cerdan-
yola. Important acabar l’any amb
un triomf.

Demà, l’Ascó rep el
Cerdanyola (16.30 h), ja al
camp de gespa natural

Dissabte

Rapitenca i Amposta perden a casa

Jornada per oblidar
PRIMERA CATALANA

Els dos representants ebrencs
portaven una bona ratxa. La Rapi-
tenca havia guanyat els tres da-
rrers partits jugats a la Devesa i
els darrers resultats havien creat
bones expectatives entre els afi-
cionats. Però la Rapitenca, tot i el
gran gol del jove Verge, no va es-
tar dins del partit: “i en aquesta
categoria, quan no jugues amb la
intensitat adequada, qualsevol
equip et pot superar. I això va pas-
sar”, deia Delfin, tècnic de la Rapi-
tenca. L’Almacelles va remuntar a
la represa i la Rapitenca no va te-
nir capacitat de reacció. Demà
dissabte (18.15 h) l’equip del
Montsià es desplaça a Vilade-
cans. La Rapitenca ha tingut la
baixa de Felipe, jugador que ha fit-
xat amb el Camarles. Això com-
porta que hi hagi una vacant. I, se-
gons el partit a Viladecans, caldrà
veure si hi ha novetats amb una in-
corporació de cara l’any vinent. In-
formar per últim que el jove Ge-
rard Verge va anar a una
preselecció del combinat català
sub-18. D’altra banda, l’Amposta

també va deixar perdre una bona
ocasió de fer un salt de qualitat.
Va perdre amb el cuer, la Juv. 25
de Setiembre (1-2). Becerra, des-
prés d’una judada de Callarisa va
fer l’1-0 en una primera meitat en
què els locals van perdonar. A la
represa, l’Amposta va desaparèi-
xer amb els minuts i el rival va
acabar remuntant. L’àrbitre no va
xiular un penal al final a l’àrea visi-
tant. “Hem de tornar a començar
de zero”, deia Teixidó.
Abans del partit de dissabte, es

va fer un minut de silenci en re-
cord a Manel Vizcarro, pare i avi
de Manel Vizcarro exjugadors de
l’Amposta. 
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El Catalònia no havia guanyat
fora de casa, fins diumenge.
S’està fent fort a casa on ha
guanyat els darrers partits.
Però per estabilitzar-se necessi-
tava un triomf fora. I al camp
del Roda, rival directe, va acon-
seguir-lo. Els d’Enric van estar
força ben posats al primer
temps, jugant amb serietat de-
fensiva, tenint el control del joc
i també les ocasions, a més del
gol de David Cosido. A la repre-
sa, però, el respecte per haver

de guanyar, va fer que el Cata
es fes enrera i el Roda va apre-
tar. Però no va arribar l’empat i
amb el duel més igualat, Iniesta
va pentinar una falta i va fer el
0-2 que certificava un triomf
d’or per al Catalònia que demà
l’haurà de fer bo a casa contra
el Gandesa. 

Tres punts d’or per al Cata
TRIOMF AL CAMP DEL RODA DE BERÀ (0-2)

L’Ampolla presenta novetats.
Ha incorporat a Edén Esquerré,
jugador ampostí que va jugar
amb el Tortosa fa dues campan-
yes però que, arran d’una lesió
a l’esquena, no havia pogut ju-
gar fins ara. En les darreres set-
manes, ja recuperat, ha entre-
nat amb l’Ampolla i el club ha
decidit fitxar-lo. També ha incor-
porat a l’ampostí Batalla. Així

mateix, han hagut dues baixes,
Pardo i Dani Jimenez. 

Edén i Batalla, nous fitxatges
de l’Ampolla

DANI JIMENEZ I PARDO HAN CAUSAT BAIXA

L’Alcanar va guanyar al camp
de la Cava (1-2). Es va agafar
amb molta serietat el partit,
conscient del que es jugava: una
de les darreres opcions d’engan-
xar-se a les primeres places. La
Cava, per la seua part, ara té dé-
ficit. No ha guanyat fora i va per-
dre a casa. Dificultats i dubtes.
El derbi cal dir que va ser un

partit molt estirat. La Cava així va
plantejar-lo, com el dia del R. Bí-
tem, per evitar que el rival pu-

gués contraatacar, on és més
fort. I per això el partit va tenir
moltes fractures al primer
temps. Al segon, amb un gol en
posició dubtosa de fora de joc,
Chimeno va fer el 0-1. Els locals
van acusar-ho i, amb més es-
pais, Romero va marcar el 0-2.
Camarero, que va apostar per
gent jove, va posar a Taio, Ruibal
i Roger. Ferran va fer l’1-2 però,
tot i tenir una opció, la Cava no
va poder empatar. 

L’Alcanar no podia fallar i la Cava 
entra en fase de dubtes

VICTÒRIA DELS CANAREUS PER 1-2

El Gandesa va guanyar el Tancat (2-1) en un partit que va ser ajus-
tat perquè els gandesans no van estar a l’altura, principalmennt en
l’aspecte ofensiu. No van resoldre i van acabar pagant-ho car. Jo-
sep i Roger van posar el 2-0. Però l’apatia local del segon temps
va donar aire a un Tancat que va entrar en situació amb el gol. En
els darrers minuts, incertesa perquè el Gandesa, que tornava a te-
nir un bon nombre de baixes, no va saber matar la confrontació.
Victòria gris però tres punts més que acosten als de Navarro a la
segona plaça de la taula, s’enganxen en aquesta lluita. Demà visi-
ten el Catalònia (16.30 h). 

El Gandesa s’enganxa al vagó capdavanter de
la taula, a quatre punts de la segona plaçaa

VICTÒRIA CONTRA EL TANCAT (2-1)

L’Ampolla va perdre a Valls (1-0) en un partit en el que va lamentar un
gol anulat amb el 0-0 al primer temps i que van considerar legal. El
Valls va tenir una bona opció amb un penal que va aturar Chema. A
la represa, el Valls va pressionar molt amunt i va fer el gol i va gaudir
d’altres possibilitats. Però no va marcar el segon i l’Ampolla, a darre-
ra hora, va crear la seua opció per a empatar. No obstant, l’empat no
va arribar i l’equip que segueix sense poder enlairar-se a la taula. En
aquesta lliuta, per aclarir-se, els de Cotaina afronten diumenge un par-
tit vital, a casa contra el cuer. Només val la victòria per tenir més tran-
quil.litat i deixar un rival més endarreit a la taula. 

No ha de ser un partit 
trampa per a l’Ampolla

ELS DE COTAINA REBEN EL CUER, SP I SP

El Camarles va caure golejat en la seua visita al cuer, el Camp Clar (4-
1). Era un partit molt important però l’equip va tornar a cometre erra-
des greus que va pagar cares. I la derrota és molt dolorosa. El tècnic
Bartolo ja va posar el càrrec a disposició de la junta, setmanes enre-
ra, per si considerava que s’havia de buscar un revulsiu. La junta, fins
ara, ha mantingut la confiança, tot i que la rumorologia s’ha disparat
en els últims dies. Diumenge, partit contra el Valls, a Camarles. Segons
aquest, a les vacances nadalenques es podrien produir novetats. La
primera, el fitxatge de Felipe (Rapitenca). Per la seua part, el C.Clar ja
té tècnic. Manu Cuchachero, exdel Bonavista. Debutarà demà.

Alarma a Camarles després de 
la derrota a Camp Clar

CONTRA EL CUER (4-1). FITXA FELIPE (RAPITENCA)

El Tortosa visita la Canonja. 

CANALTE

Es la darrera jornada de l’any. El
Tortosa, que només ha perdut
un partit (en la segona jornada a
Jesús), visitarà el camp de la
Canonja, equip que té els matei-
xos punts que els roigiblancs,
que ara són segons. Per tant,
s’enfronten tercer contra segon,
amb el Vilaseca líder que torna
a jugar a casa i que mirarà de
reüll aquest enfrontament. I és
que, amb nou punts d’avantat-
ge, en pot tornar a sortir ben pa-
rat. Però, sense decidir res,
està clar que torna a ser un par-
tit important en la lluita, de mo-
ment, per la segona plaça i per

no perdre de vista el líder. 
Un partit que promet i que ha

creat moltes expectatives a la
Canonja perquè l’equip de Mora,
amb molt bona feina, està fent
un salt de qualitat en aquesta
temporada.
El Tortosa fa bé les coses bé.

El seu problema és que el líder
Vila-seca no perdona i està a
nou punts. Però la trajectòria
dels roigiblancs, tot i les baixes,
està sent brillant. Diumenge, no-
ves baixes. A més de les ja co-
negudes d’Arnau, Gerard, Lofti i
Marc, s’han d’afegir Josep Vila-
nova i Puig, sancionats. Més ad-

versitats en forma de baixes,
sobre tot en defensa. El Tortosa
arriba al duel de la Canonja de-
prés de golejar el Cambrils (6-2)
en un partit que no es va desen-
callar fins avançada la represa.
Els de Crespo van donar vida al
rival que va entrar en la confron-
tació i que va poder ajustar-la
encara més quan va disposar
d’un penal que va aturar Povill.
El partit va estar incert fins que
els ebrencs van marcar el 4-2
que ja sentenciava. Al final van
arribar dos gols més que van
arrodonir la golejada. Nando
Crespo, tècnic del Tortosa, co-

mentava que “penso que amb el
2-0 vam tenir ocasions clares
per a resoldre i arribar al des-
cans amb més avantatge. A la
represa, més per demèrit nos-
tre, el Cambrils va poder entrar
en el partit i aquest va equilibrar-
se però penso que vam fer sem-
pre sensació de tenir-lo contro-
lat i de que podíem decidir-lo al
nostre favor, com va ser al fi-
nal”. Crespo, sobre l’avantatge
del líder Vilaseca i si s’escapa,
considera que “queda molta lli-
ga i ara s’ha d’anar jornada a jor-
nada. El Vilaseca té partits com-
promesos fora de casa a la

segona volta i hem d’esperar,
seguint la mateixa línia. No crec
que sigui una distància insalva-
ble. No obstant, en aquests mo-
ments, només hem de pensar
en el partit del diumenge, que
és molt important i el més im-
mediat”. 

Canonja-Tortosa, un partit per a consolidar-se
Diumenge a les 11.45 h

SEGON I TERCER, EMPATATS A PUNTS

El Deltebre rebrà diumenge
el Jesús i Maria en el derbi del
Delta. Un partit, per tancar
l’any, en el que els locals estan
molt necessitats després de
les darreres derrotes i quan
ara passen pel pitjor moment
del calendari. El Jesús i Maria
buscarà trobar un triomf que li
permeti acabar l’any a la part
capdavantera de la taula.
En la jornada passada, el

Deltebre va perdre al camp del
líder per 4-0. Va aguantar fins
el segon local. A partir d’aquell

moment no van haver-hi més
història. Els de Narcís co-
mençaran l’any vinent amb un
altre derbi, contra la Cava. 
A Bítem
El Jesús i Maria, en la jorna-

da passada, va empatar a Bí-
tem (1-1). Un partit marcat,
d’entrada, pel respecte. El Je-
sús i Maria, amb els minuts,
gràcies a la seua pressió a la
zona de creació local, va tro-
bar-se més còmode, i, tot i no
crear opcions clares, va fer
més sensació de poder crear

perill. L’assistent de la banda
que seguia l’atac visitant no va
convèncer als partidalencs. El
R. Bítem va acabar el primer
temps un xic millor i Àngel va
tenir l’ocasió més clara. A la re-
presa, aviat, el Jesús i Maria
es va avançar arran d’un penal
ben provocat per Teixidó. Ell va
transformar-lo. Amb el 0-1, els
de Torres van controlar bé la
situació però no van concretar
i el R. Bítem, arran d’una acció
aïllada, amb gran centrada de
Guillem i rematada del pichichi

Àngel, va empatar. Amb l’1-1,
el partit va trencar-se. Els lo-
cals van avisar amb una oca-
sió i els visitants van gaudir-ne
de dues però sense encert. Al
final, empat que es pot consi-
derar just. 

Deltebre-Jesús i Maria, el derbi per tancar l’any
ELS LOCALS, NECESSITATS. EL JESÚS I MARIA VOL SEGUIR A LA PART ALTA. DIUMENGE 16 H

El Cata rebrà el Gandesa
(16.30 h), partit especial
per a Enric Aleixendri

Demà dissabte
Edén va jugar amb el

Tortosa fa dues
temporades. Una lesió en
una vèrtebra l’ha deixat
sense jugar fins ara.

Lesió

Remolins-Bítem i Jesús i Maria van empatar.

LEO

A més d’Arnau, Marc,
Gerard i Lofti s’han
d’afegir J. Vilanova i
Puig, sancionats

Més baixes

El Jesús i Maria va
empatar dissabte al

camp del R.Bítem en el
duel de la jornada (1-1)

Empat
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El Consell Comarcal del Baix Ebre ha lliurat el premi Emprenedoria a l'empresa La
Tero del municipi de l'Aldea.
El premi ha consistit en un xec de 1000€, suport tècnic i la utilització dels espais
comuns del viver d'Empreses.
Tero és una botiga que ven fruita, verdura i tota mena de productes artesanals, natu-
rals, el màxim ecològics possible, de quilometre cero. Però el més destacat és la
seva aposta per les noves tecnologies i per organitza, un cop al mes, un menjador
social per ajudar a les famílies més desafavorides amb menús de 3€.

A la categoria del premi Solidaritat, el guanyador del xec de 1,500€ ha estat el Banc
d'Aliments de les Terres de l'Ebre.
La vicepresidenta d'Atenció a les persones, Júlia Celma, ha explicat que «en l'actual
conjuntura econòmica és força rellevant poder atorgar un premi de caire social per
tal d'ajudar a aquelles entitats socials de la comarca que treballen diàriament al ser-
vei de les famílies més desafavorides».
El Banc d'Aliments s'encarrega del repartiment dels aliments als centres de distribu-
ció i de la gestió de tot el procés. En total, l'entitat ha repartit més de 232,000 Kg d'a-
liments que s'han distribuït entre més de 7,500 persones.

L'acte de lliurament d'aquests premis ha comptat amb la participació del President
del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluïs Soler, el vicepresident de Dinamització
Econòmica, Xavier Royo, la vicepresidenta d'Atenció a les persones, Júlia Celma i
altres consellers de l'ens comarcal.

El President ha subratllat que «com a administració hem de crear totes les fórmules
possibles per tal d'impulsar i ajudar totes aquelles iniciatives encaminades a promou-
re la dinamització econòmica i reforçar la cohesió social entre els ciutadans de la
comarca».
La present és la vuitena edició del Premi Emprenedoria amb la col·laboració de
Catalunya Caixa i la novena del Premi Solidaritat. Dos premis que, conjuntament
amb els premis de Recerca i Projecte Jove, completen els guardons que cada any
lliura l'ens comarcal per tal de fomentar la innovació, la investigació, l'impuls econò-
mic i la cohesió social.

PUBLIREPORTATGE

La cultura de la responsabilitat social, la sostenibilitat, 

la reserva de la biosfera, la cohesió social...

Per dinamitzar el nostre territori

EL MÉS EBRE AMB:

PREMIS A L'EMPRENEDORIA 

I A LA SOLIDARITAT
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1) Que no baixen Rapitenca, Amposta, Deltebre i Camarles; 2) Que no pugin
el Jesús i Maria i el Tortosa perquè així hi hagin més equips a la Segona cata-
lana; 3) Que totes les aficions siguin respectuoses amb jugadors i àrbitres. 4)
Que els àrbitres facin examen de consciència i es mostren més dialogants. 5)
Qu el CD Alcanar no fitxi mai més estrelles i es faci un equip solament del po-
ble. 6) Que es fusionen el Jesús i Maria i la Cava; 7) Que neixi l’embrió d’un
equip de futbol ebrenc de tots el territori, ‘Terres de l’Ebre CF’; 8) Que Catalò-
nia. Remolins-Bítem i Roquetenc també es fusionen; 9) Que Paco Also torni al
R. Bítem com al directiu que era; 10) Que a Bartolo, a Camarles, li donin llum verda per a poder
fitxar cinc jugadors; 11) Que siguin renovats tots els entrenadors en les nostres categorie; 12)
Que els presidents, abans de cessar un entrenador, vagin a confessar-se; 13) Que Teixidó fitxi pel
Jesús i Maria i Delfin per un equip de Rússia; 14) Que el Tortosa dupliqui la seua massa social,
fent socis amb un carnet que costi 5 euros amb un afegit voluntari per entrar al camp el dia del
partit; 15) Que s’aplique el minut de reflexió en el futbol, el que pugui demanar cada entrenador,
un cop durant un partit. 16) Quee es canviï la normativa en el futbol base i que juguin tots els ju-
gadors els mateixos minuts; 17) Que els entrenadors siguin més valents i que juguin cada setma-
na tres juvenils en el primer equip i de titulars; 18) Que pugi l’Ascó a la Segona B; 19) Que la Ra-
pitenca, Amposta i el Tortosa facin un filial; 20) Que les quotes federatives en el cas dels filials
siguin gratuïtes; 21) Que els jugadors de futbol base que els pares estiguin a l’atur o amb poca
adquisició tinguessin també gratuïta la mutualitat i les quotes que han de pagar per jugar al seu
club; 22) Que els aniversaris dels 100 anys de l’Ulldecona i de l’Amposta siguin un èxit. 23) Que
els clubs siguin més respectuosos en fitxar jugadors d’altres equips; 24) Que tota la gent a l’atur
trobi feina. Que les que s’hagin separat de les seues parelles trobin l’amor el 2015. Que els que
estigui fluixos de salut es pugin recuperar. Que en general, puguin ser feliçços, dins de les difi-
cultats de la vida actual.  Que siguin positius. I que continuen llegint aquesta modesta columna
que faig cada setmana des de Madrid amb l’ànim d’ajudar i potenciar el futbol de les nostres te-
rres que tots estimem. 

AMPOSTA I RAPITENCA ‘PÀJARAS’ TOTALS. Es va acabar la bona ratxa d'aquests dos equips
i en una setmana han demostrat que tenen moltes deficiències i l'aturada de la setmana passa-
da sense competició no els va anar gens bé. L'Amposta de guanyar sis punts possibles a només
un. Partit pendent contra el Morell: quedaven per disputar quinze minuts. Li vaig dir a Teixidó: "Ull
que el Morell sap molt bé que és marcar en el últims minuts". I així va ser. Es cert que l'àrbitre
els va regalar minuts però es van perdre dos punts. I aquesta setmana, el pitjor partit de la tem-
porada. Un Amposta que depèn massa de Becerra i que en els últims dotze partits només ha
guanyat dos i ara està a només quatre punts de l'últim classificat. Com no fitxi algú mes, ho pot
passar malament. Rapitenca més del mateix. Guanyava 1-0 però l’Almacelles va remuntar el par-
tit. El seu míster ho té clar: "Màxim culpable jo, si estem fins podem guanyar a qualsevol equip
si no ho estem passa el d'avui”. L’Amposta visita el segon classificat Catllar: guanyar si o si. Ra-
pitenca desplaçament a Viladecans, esperem alguna alegria. Els dos no guanyaran segur. Fa unes
setmanes vaig dir que se salvarien de categoria si poso que baixarian s’espabilaran mes.
SEGONA CATALANA - QUI S’EMPORTARÀ LA SEGONA PLAÇA?. Em vaig atrevir a dir que el
Vilaseca ascendiria i, de moment, ple al quinze. Aquest equip segueix ferm a nou punts del se-
gon fins i tot perdent cinc partits podria ser campió. I quan gairebé arribem a l'equador de la lli-
ga, no ha perdut ni un partit i només cinc gols encaixats. Tenen el màxim artiller de la categoria
i a més altres onze jugadors que han marcat. La segona plaça presenta més emoció que mai.
Quatre equips separats per dos punts. La Canonja impecable. Un Remolins-Bítem que fa set jor-
nades que no perd i un Tortosa que està fent una gran temporada, tot i les baixes, amb un sol
partit perdut i va ser per la mínima a Jesús. I un Jesús i Maria que des que va cessar a Jordi Ro-
jas està imbatut. ¿Qui dels quatre no aguantarà la pressió de la segona plaça? Remolins-Bítem o
Canonja, potser?. Bacanal a casa del míster Enric per celebrar la primera victòria del seu equip
fora de casa. Sopar amb el seu equip tècnic. Els vaig a confessar un secret. Minuts abans del
partit un membre de la banqueta m'envia un whatsapp: "pronòstic?". Vaig pensar que si els deia
que guanyarien, acabarien perdent. I els hi vaig dir que anaven a perdre. I així ba ser. El secret
és com acaba. Els dos golejadors van ser defenses, Cosido i Iniesta. Tortosa, com gaudeix la
seua afició: sis gols. A 1a catalana, potser plorarien. El resultat, però, va poder ser enganyós. El
Cambrils va tenir un 3-3 molt prop i els dos darrers gols van ser al final. Ni Tortosa, ni Vilaseca
ni tampoc dissabte el Jesús i Maria, han pogut amb el R. Bítem. Alcanar va ser el primer equip
que va guanyar al camp de la Cava. L’equip de Chimo va a a més i va guanyar un partit molt im-
portant per a no despenjar-se. Gandesa, amb moltes baixes, ho va tenir complicat per superar
un dels cuers. A l'equip de Cotaina li van robar la cartera amb un un gol legal que fou anul.lat amb
el 0-0. Al final es va perdre injustament, en jornades, la meitat s’han perdut. Vaig dir que aquest
equip no seria el de la temporada passada. És complicat repetir gestes. Deltebre va guantar fins
al 45 amb 1-0, al camp del líder però va acabar cedint amb el 4-0. I per Nadal i reis: contra Je-
sús i Maria i La Cava.
TERCERA CATALANA. PER DALT UN INFERN I PER SOTA UN VOLCÀ. Aquesta lliga cada
vegada està més interessant. Van començar malament Santa Bàrbara i Ulldecona i s'han col·lo-
cat en les primeres quatre places. Només aguanta la pressió el Móra la Nova que té una gran de-
fensa i cap equip li ha pogut marcar dos gols al seu camp. Només tres gols encaixats davant 9
equips i aquesta setmana va caure l’Aldeana després de 4 victòries consecutives. Aquest equip
juntament amb el Santa Barbara són els únics que no han empatat ni jornada. Ulldecona cada ve-
gada més ferm, set últims partits sis victòries i golejant amb solvència a l’Ametla i al seu camp,
més no es pot demanar. Batea segueix amb la seva crisi particular, últimes quatre jornades ni
una victòria però això si tres empats. Va despertar el Perelló i, tot i que té difícil l'ascens, va do-
nar bona imatge a Pinell. 

Els meus 25 desitjos per al 2015

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

L'únic equip que no ha guanyat al seu camp és el Ginestar. Saben qui és el segon equip en camp
contrari? El Ginestar, amb tretze punts. Aquesta setmana el Roquetenc va guanyar al camp de l'e-
quip d'Ángel Guiu, no sense abans rebre 7 targetes grogues i una vermella. No va merèixer perdre
l’Horta a Alcanar. La primera part haguessin pogut marcar tres gols i van perdonar. I l’Alcanar amb
la vareta màgica del seu mister Parra va guanyar la batalla. Si el Sant Jaume es va reforçar, no se-
ria menys el Campredó. La seua última adquisició és Fidel Guardiola del Corbera. I ja va marcar,
fent el 3-0 davant el Sant Jaume. Corbera, va fer el seu millor partit de la temporada davant d'un
equip senienc que no va poder plantar cara i que va topar amb un Toni Calafat que està que se’n
surt. Marca gairebé cada setmana. Des que vaig dir que un equip de Madrid el volia fitxar. està pletò-
ric. El Godall en els últims minuts li van anul·lar un gol, amb un àrbitre que sempre que el xiula, hi
ha mig lio. Per dalt la classificació està que crema però per baix hi ha un volcà ja que en cas que
baixin Deltebre i Camarles i no ascendeixi el de la promoció serien quatre els descensos. Sant Jau-
me gairebé sentenciat i després sis equips en un puny separats per només sis punts.
TROBADA JUANJO ROVIRA I JOAQUIN CELMA A MADRID. Dilluns al matí em truca Juanjo Ro-
vira:  "Vinc a Madrid". Quedem a la tarda a dos quarts de vuit a l'Hotel Palace en el lliurament de tro-
feus anuals del diari As. No ens coneixiem personalment. Fins llavors només havíem parlat telefòni-
cament i, temporades enrera, en alguna ocasió alguna conversa havia estat certament tensa. Però
dilluns, quan ens vam veure, ens vam abraçar com si ens coneguéssim de tota la vida. Vam parlar,
ràpidament, de qüestions de vida, de la seva empresa, del Mic, del Tortosa... Home pla, intel·ligent,
proper amb el tracte, em va explicar el que fa a nivell futbolístic a 7 països d'America, i també a
d’altres d'Àfrica. Estic segur que no hi ha ningú en aquestes terres que tingui tantes fotos amb tan-
ta gent del futbol del món. No valorem el que tenim a l’Ebre. Juanjo Rovira és un crac, un home de
poder, amb molts i grans contactes. I ningú li ha regalat res. Va començar el 2001 i com si fos un
somni ha arribat fins on està ara. Avui és conegut pel MIC i milers de coses més. Hem quedat per
dinar quan torni. "Vaig a muntar una delegació a Madrid", em comenta. A partir d’avui, puc dir que
sóc un gran amic de Juanjo Rovira. I ho dic de cor. Me va encantar saludar-lo i coneixer-lo. 
L'altre dia em va dir un senyor: “tu has de presentar-te per alcalde del teu barri”. I li vaig contestar:
“a mi m'agradaria muntar un barri sol de catalans a Madrid com el vaticà, independents”. I també
a mi m’agradaria que algun dia Súper Juanjo Rovira munti un equip de Terres de l'Ebre per pujar-lo
a segona divisió.

-El rapitenc Fidel, davanter
que estava al Corbera amb qui
havia jugat tres partits, va
debutar diumenge amb el

Campredó amb qui va fer un
gol i dues assistències-
-Koto Bonet, fins ara al
Camarles, ha fitxat amb

l’Ametlla de Mar.

TERCERA CATALANA

EL DIA 27, EN LA REPRESA DEL PARTIT AMB EL GODALL

Jornada del soci ebrenc a l’Aldea

El dissabte dia 27, per la tarda, la UE Aldeana reempendrà el
partit contra el Godall suspés per la pluja amb l’1-0 al minut
34 del primer temps. La directiva aldeana ha establert una

‘Jornada del soci ebrenc’. Socis de clubs ebrencs acreditats amb el seu
carnet, tindran l’entrada gratuïta per veure aquesta represa de la con-
frontació a l’estadi de la Unió.   

El Perelló va golejar al camp del
Pinell trencant una ratxa negativa
de les darreres sis jornades en les
que només havia assolit una victò-
ria. Diumenge, al Pinell, va tornar
a ser el conjunt seriós en defensa
i que, a més, va saber, amb gol
de Magí, obrir la llauna al primer
temps. El gol de l’omnipresent
Vicent a l’inici de la represa va
decidir i Flox va sentenciar al final.
Reacció quan encara hi ha temps.  

El Flix, amb baixes importants, ha
tornat a veure frenada la seua inèr-
cia, amb dues derrotes seguides a
casa. Diumenge va perdre amb un
Santa Bàrbara que va anar de
menys i que va guanyar metres a la
segona meitat, quan De la Torre va
marcar el gol, aprofitant una
assistència de Canalda. I va saber
aguantar el 0-1 i sumar tres punts
que el fan pujar a la segona plaça.
Nico i Mulet eren baixa. Diumenge
presentació futbol base.

FLIX-S. BÀRBARA 0-1

Era un partit important per al
Roquetenc, que en té un per a recu-
perar. I ho era per enganxar-se dalt. I
no va fallar, tot i que va patir. Jordi
Valls, amb confiança, va fer el 0-1 al
final d’un primer temps de control
visitant. A la represa, el Ginestar va
empènyer, però fou Gordo qui va fer
el 0-2. Juanfran va fer l’1-2 i el partit
es va ajustar. Demà, Roquetenc-
Campredó, un altre partit clau. 

El Corbera, que ha tingut la baixa de
Fidel, però que ha fet incorpora-
cions com les que vam avançar , de
Jordi Julià i de Robert Costa, s’ha
destapat, a Flix (1-3) i diumenge
golejant a la Sénia, equip que porta-
va sis jornades sense perdre (16
punts de 18). Julià, Reyes, Calafat
(pletòric) -2-, i Cornejo, recuperat,
van marcar.

El Godall, que tenia baixes en
defensa, va imposar-se al primer
temps quan Marius va fer l’1-0, i
va gaudir d’altres opcions. A la
represa, reacció del Batea amb
gol d’Eloi i partit trepidant. El
Godall va fallar un penal (inexis-
tent segons els visitants) i va fer
un pal, i un gol que fou anulat. El
Batea també va tenir dues ˙

GODALL-BATEA 1-1

El Móra la Nova és líder a la
catorzena jornada. Un fet històric
per aquest modest club que, tot
i les dificultats econòmiques que
va passar, ha sabut regenarar-
se. I ho fa amb encert. Molt meri-
tori el que està fent. Dissabte es
va imposar a un Aldeana que no
va adaptar-se i que va perdre
opcions en moments claus.
Narcís i Massi van marcar. 

MÓRA LA N-ALDEANA 2-0

Era qüestió de temps. Ha costat.
Però l’Ulldecona està a l’alçada. Bona
feina la de Pedro Garcia, que ara, amb
gent recuperada, s’està veient reflec-
tida amb resultat. I també paciència
de la directiva que ha sabut tenir-la en
moments complicats. 16 punts de
18. I ja a la quarta plaça. Roberto (2),
Aleix i Santi van marcar. L’Ametlla,
minvada, segueix compromesa. 

Fidel Guardiola va debutar amb el
Campredó i va fer-ho amb un gol i
dues assistències. Paco, aviat, va
marcar l’1-0. Fidel, als deu minuts,
va aconseguint el segon gol i, ja al
final, Ventura sentenciava. Victòria
molt important per un Campredó
que no podia fallar. El Sant Jaume
tenia una de les darreres ocasions. 

L’Horta segueix sense reaccionar (1 punt
de 21). I això que va fer un molt bon par-
tit al primer temps quan va dominar i va
tenir opcions per decidir, com així ho
reconexien els locals. Però a la reprea,
l’Acanar fou efectiu, es va crèixer i va
remuntar mentre que l’Horta va minvar. 

Gran partit Lideratge històric Reivindicació del Santa

GINESTAR-ROQUETENC 1-2

S’enganxen

CORBERA-LA SÉNIA 5-0

Un altre Corbera
PINELL-PERELLÓ 0-3

Reacció a temps

AMETLLA-ULDECONA 0-4

L’Ulldecona fa tremolar

CAMPREDÓ-S JAUME 3-0

Bon debut de Fidel ALCANAR-HORTA 4-2

Remuntada local
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Selu (la Cava)

José Ramon (R. Bítem)
Cosido (Catalònia)      Marcel (Amposta)       

Pau Valmanya (Tortosa)           

Sebas (J. i Maria)         Xavi Anell (Rapitenca) 

Raül Vates (Alcanar)             Nico (Deltebre) 

Paco Casas (Ampolla)         Chimeno (Alcanar)

Yassine (Ulldecona)                      Ruben (Alcanar B) 
David Bes (Horta)

Toni Calafat (Corbera)

Robert (Perelló)         Ivan Cornejo (Pinell)
Jordi Valls (Roquetenc)

Moha (Aldeana) 
Ximo (S. Bàrbara)   Narcís (Móra Nova)

Julio (Campredó)

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

EQUIP %
D.

Nº

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

16
14
14
13
13
13
12
12
12
12
12
12
11
9
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

EQUIPS MÉS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: CF SANTA BÀRBARA

15 temporades porta sense militar el Santa Bàrbara a la Primera regional (ara Segona catala-
na). En aquesta, la seua meta és intentar-ho i per això s’ha reforçat amb jugadors del càlibre
de Nico o De la Torre. Joan Subirats compleix la seva tercera campanya com a tècnic, i ha
sabut vertebrar el club, assolint l’objectiu de recuperar el jugador local al primer equip. A la
segona volta, el Santa ha de demostrar fins on vol arribar. De moment, va força bé. 

Top secret
-QUÈ PASSA A CAMARLES? Jo ho vaig dir
molt clar a principi de temporada a la seva
plana major, havien de fitxar a Miguel Reverté.
Fa dos mesos els vaig dir les baixes que
havien de donar i no es van atrevir. Ara ho
hauran de fer. Canviar de xip als jugadors no
és fàcil. I quan la defensa regala la pilota o
quan uns es creuen que són les estrelles i
juguen a mig gas tot es fa complicat. Salvar-
se és gairebé impossible però al món del fut-
bol està ple de miracles. Tres solucions: tres
fitxatges.
En resum el Camarles milita a la segona cata-
lana i aquesta no és fàcil. I aclimaterse a ella,
menys. Bartolo mereix que segueixi fins al
final de temporada, ell va ascendir a l'equip i
si baixa que ho faci amb ell. 

PERQUÈ VA FITXAR FIDEL PEL
CAMPREDÓ?. Primer perquè no pot entrenar
per motius laborals, segon perquè no li agra-
da estar a la banqueta, tercer perquè al
Campredo serà el Messi d'aquest equip. Ja va
demostrar-ho el dia del seu debut.

JOSÉ RAMON (R-BITEM)

Un dels millors centrals del nostre territori.
Potent en el joc aeri, fort en la pilota dividi-
da, ràpid en l’anticipació, i amb bona inicia-
ció de joc. Gran temporada d’un jugador
consolidat que li ha donat un plus defensiu

al R-Bítem, que li feia falta.  

El protagonista

JUGADORNº

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

32
25
24
23
20
14
13
13
12
11
10
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Xavi Anell
Alex Borrull
Ivan Gasparin
Toño Giménez
Alexis Jiménez
Agus Ojeda
Gerard Verge
David Silva
Raul Istoc
Sam
Josué Andreu
Vilarroya
Ivan Paez
Adrià Alonso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

RAPITENCA
Nº

27
23
19
18
17
17
13
12
11
11
9
7
6
5

P JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

ALCANAR 
Nº

30
27
22
21
20
20
18
17
11
6
6
6
4
1

P JUGADORNº
Maikel Fernández
Manel Sol
Paco Casas
Roldan
Sergio Ruiz
Chema Esteban
Albert Sanchez
Aitor Arasa
Enric Safont
Joan Costes
Marc Perelló
Cristian Regolf
Robert Cabrera
Oscar Masdeu

29
26
26
20
17
16
11
8
7
7
6
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

AMPOLLA
Nº

JUGADORNº

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

38
28
19
18
17
15
12
11
10
10
6
6
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

DELTEBRE
Nº

P.

47
29
22
21
15
15
13
13
12
8
6
5
3
1

P JUGADORNº

Jaume Gumiel
Dilla
David Rojas
Frederic Giné
Pere Martínez
Pol Bladé
Jaume Guiu
Francesc Barceló
Marc Domènech
Joan Batiste
Jaume Soriano
Roger
Dani Benaiges
Josep Domènech

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

GANDESA
Nº

39
22
17
17
16
15
13
11
11
11
8
8
5
5

P JUGADORNº
Toni Ondozabal
Dani Iniesta
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

34
30
23
20
20
16
14
13
6
6
5
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

J. CATALÒNIA
Nº

JUGADORNº

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

45
31
30
25
18
12
9
7
5
4
4
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

LA CAVA
Nº

P.

42
31
24
18
17
13
12
11
11
9
8
6
4
2

P JUGADORNº

José Ramon
Jota
Aaron Navarro
Àngel Sanchez
Sergi Bel
Josep Llaó
Oscar Benet
Vizcarro
Alex Guarch
Joel Crespo
Edgar Bartolome
Guillem Navarro
Xavi Gisbert
Emili

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

R. BÍTEM
Nº

33
32
29
27
25
13
8
8
7
7
5
4
4
1

P JUGADORNº
Joel Forné
Moha
David Vilanova
Manolo Puig
Alfonso Povill
Cristian Ventura
Aleix Salvadó
Josep Vilanova
Carles Daker
Albert Forcadell
David Monge
Gerard Estrella
Marc Gisbert
Pau Valmanya

31
26
25
23
21
16
13
12
7
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

TORTOSA
Nº P.

JUGADOR %Nº
Gerard Curto
Moha Goucghmti
Andreu Queralt
Jordi Fibla
Pau Gonzalez
Oriol Queralt
Sergi Solà

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

ALCANAR B

39
21
21
14
13
12
10

JUGADOR %Nº
Kiko
Eloi Almestoy
Agusti Fornós
Jordi Vilanova
Abel Maijo
Joan Aubanell

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

BATEA

38
27
27
21
18
14

JUGADOR %Nº
Jaume Esteve
Yuri
Joan Mani
Llorenc Peral
Andreu Peral
Raul Carrasco
Joel

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

FLIX

42
27
25
24
22
20
15

JUGADOR %Nº
Fran Corella
Manel Llambrich
David Moya
Joel Rios
Moha
Salva Gómez
Sergi Auré

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

ALDEANA

35
33
24
20
16
11
10

JUGADOR %Nº
Edu Roig
Vasconcellos
Joel Rodriguez
Òscar Camarero
Julio Freire
Jaume Cortiella

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

CAMPREDÓ

24
21
21
15
15
14

JUGADOR %Nº
Sergi Anguera
Aleix Figueres
Jordi Chico
Arnau Alcovero
Enric Sentis
Albert Batiste
Arnau Galbany

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

GINESTAR

42
28
26
19
15
14
13

JUGADOR %Nº
Avhram
Dani Jerez
Pepe
Sam Figueras
Ruben Bonachi
Gerard 
David Arteso

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

AMETLLA

31
24
22
16
13
10
9

JUGADOR %Nº
Oscar Gilabert
Lachem
Toni Calafat
Oscar Colat
Quique Cornejo
Bernat 
Ahmed Abou

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

CORBERA

34
27
27
19
18
17
12

JUGADOR %Nº
Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Oriol Matamoros
Alex Ramos
Marius
Ruben Ibeas
Aleix Royo

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

GODALL

41
32
30
25
16
15
8

JUGADOR %Nº
Marc Baiges
Sergi Rodríguez
Àlex Martínez
Davis Bes
Joan Esmel
José Vicens 
Salva Clua

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

HORTA

27
19
16
15
15
14
12

JUGADOR %Nº
Didac  Prades
Manu Fernandez
Quim Bonet
Fèlix Gómez
Aitor  Fuster
Amado Clotet
Jordi Garcia

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

LA SÉNIA

26
24
22
22
22
20
10

JUGADOR %Nº
Edu Llop
Jacob Papaseit
Narcis Miró
Ferran Argilaga
Ionel Balea
Jordan Alvarez
Ruben Barceló

1
2
3
4
5
6
7

Nº P

MÓRA LA NOVA

26
25
22
21
19
13
12
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-Campredó (16.30h)
diumenge 

Pinell-Ginestar (15h)
St Jaume-Flix (15h)

S. Bàrbara-Corbera (17h)
la Sénia-Godall (16.30h)
Batea-Móra la Nova (16h)
Aldeana-Ametlla (16.30h)
Ulldecona-Alcanar (12 h)
Perelló-Horta (16 h)

RESULTATS

14a jornada, Tercera catalana  

Pinell-Perelló 0-3

Ginestar-Roquetenc 1-2

Campredó-S. Jaume 3-0

Flix-S. Bàrbara 0-1

Corbera-la Sénia 5-0

Godall-Batea 1-1

Móra Nova-Aldeana 2-0

l’Ametlla-Ulldecona 0-4

Alcanar-Horta 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Móra Nova 14 24 11 29

2. Batea 14 36 22 28

3. S. Bàrbara 14 33 20 27

4. Ulldecona 14 33 16 26

5. Roquetenc 13 25 14 25

6. Aldeana 13 25 16 24

7. Perelló 14 25 17 23

8. Corbera 14 29 26 23

9. la Sénia 14 28 27 21

10. Godall 13 31 17 20

11. Flix 14 21 26 18

12. Pinell 13 18 24 16

13. Alcanar 14 17 24 16

14. Ginestar 14 22 35 14

15. l’Ametlla 13 13 21 13

16. Horta 13 20 29 12

17. Campredó 14 19 28 10

18.S. Jaume 14 14 61 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-Gandesa (16.30 h)
Tancat-Camp Clar (17h)

Cambrils-R. Bítem (17.45h)
diumenge 

Vilaseca-la Cava (16h)
Alcanar-Roda (16.30h)
Camarles-Valls (16h)
l’Ampolla-SP i SP (16h)
Canonja-Tortosa (11.45 h)

Deltebre-Jesús i Maria (16h)

RESULTATS

14a jornada, Segona catalana

Vilaseca-Deltebre 4-0

la Cava-Alcanar 1-2

Roda Berà-Catalònia 0-2

Gandesa-Tancat 2-1

C. Clar-Camarles 4-1

Valls-l’Ampolla 1-0

SP i SP-Canonja 0-3

Tortosa-Cambrils 6-2

R. Bítem-J. i Maria 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 14 39 5 38

2. Tortosa 14 37 15 29

3. Canonja 14 29 14 29

4. Jesús i Maria 14 32 18 29

5. Rem. Bítem 14 32 18 27

6. Gandesa 14 22 18 25

7. Alcanar 14 34 19 23

8. Valls 14 22 21 21

9. Roda Berà 14 19 16 19

10. Catalònia 14 18 19 19

11. Ampolla 14 20 25 19

12. la Cava 14 26 21 17

13. Cambrils 14 16 32 15

14. Deltebre 14 12 33 13

15. Tancat 14 14 43 12

16. Camarles 14 13 30 9

17. Camp Clar 14 14 32 9

18. SP i SP 14 11 48 7

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó, que diumenge
passat va empatar al camp
del Gavà, jugarà diumenge
al camp de gespa natural,
després de les reformes.

‘Debut’
PRÒXIMA JORNADA 

Gavà-Sabadell
Vilafranca-Masnou

Palamós-Castelldefels
Prat-Figueres

P. Mafumet-Terrassa
Rubí-Vilassar

Europa-Martinenc
Peralada-Manlleu

Muntanyesa-Santfeliuenc
Ascó-Cerdanyola (dissabte 16.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Pobla Mafumet 17 10 3 4 24 14 33
2. Rubí 16 8 7 1 26 16 31
3. Ascó 17 9 4 4 24 18 31
4. Masnou 17 8 6 3 23 23 30
5. Terrassa 17 8 5 4 29 20 29
6. Europa 17 8 4 5 25 17 28
7. Cerdanyola 17 6 7 4 23 15 25
8. Peralada 17 7 3 7 15 19 24
9. Prat 17 6 5 6 21 18 23
10. Muntanyesa 17 6 4 7 16 15 22
11. Santfeliuenc 16 6 4 6 21 21 22
12. Vilafranca 17 6 3 8 23 28 21
13. Sabadell 16 4 8 4 17 16 20
14. Castelldefels 17 6 2 2 21 22 20
15. Palamós 17 5 4 8 23 27 19
16. Gavà 17 6 1 10 18 25 19
17. Manlleu 17 4 6 7 23 26 18
18. Figueres 16 5 3 8 16 19 18
19. Martinenc 17 4 4 9 23 35 16
20. Vilassar 17 3 3 1 12 29 12

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Catllar-Amposta (diu 12 h)

J. 25 Setiembre-Lleida

Morell-Vilanova

Reddis-Torreforta

Torredembarra-S. Ildefons

Vilade.-Rapitenca (dis18.15 h)

Almacelles-Mollerussa

Tàrrega-Igualada

Santboià-Balaguer

RESULTATS

14a jornada, Primera catalana

Catllar-Santboià 1-2

Amposta-Juventud 1-2

Lleida-Morell 1-2

Vilanova-Reddis 1-4

Torreforta-Torredemb. 2-2

S. Ildefons-Viladecans 1-0

Rapitenca-Almacelles 1-2

Mollerussa-Tàrrega 2-0

Igualada-Balaguer 1-0

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 14 22 15 31

2. Catllar 14 17 12 26

3. Vilanova 14 21 15 24

4. Santboià 14 24 17 22

5. Balaguer 14 19 13 22

6. S. Ildefons 14 22 15 21

7. Reddis 14 21 15 20

8. Rapitenca 14 18 15 20

9. Almacelles 14 16 15 19

10. Lleida 14 10 24 18

11. Tàrrega 14 14 14 17

12. Torredembarra 14 17 19 16

13. Amposta 14 16 18 15

14. Mollerussa 14 15 20 15

15. Viladecans 14 15 20 15

16. Torreforta 14 22 26 14

17. Igualada 14 13 22 14

18. Joventud 25 Set. 14 14 21 12

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Olimpic-Tivenys (18.45h)

Ebre E-Aldeana (16 h)

Ascó-Bot (15.45h)

J i M-Roquetenc (18.30h)

diumenge

Benissanet-Camarles (16h)

Vilalba-la Galera (15h)

Arnes-Catalònia (15.30 h)

Xerta-R. Bítem (15h)

RESULTATS

12a jornada 4a catalana 

Xerta-J. i Maria      0-3

R. Bítem-Olimpic     2-6

Tivenys-E. Escola     3-2

Aldeana-Benissanet   2-2

Camarles-Ascó  1-1

Bot-Vilalba 1-3

la Galera-Arnes      sus

Catalònia-Roquetenc       3-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilalba          12 37 11 31

2. Olimpic         12 34 14 29

3. Jesús i Ma    12 26 14 25

4. Ascó            12 23 14 24

5. Catalònia      12 27 21 22

6. Roquetenc    12 25 18 18

7. Aldeana        12 22 28 18

8. Rem-Bítem     11 18 16 17

9. Tivenys         11 29 32 15

10. la Galera     11 16 18 13

11. Arnes         10 18 16 12

12. Xerta          12 18 36 9

13. Camarles     12 26 38 8

14. Ebre E        11 13 27 8

15. Benissanet   11 12 26 8

16. Bot             11 14 25 7

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Fontsanta-Tortosa E

Palleja-Pardinyes

Santpedor-Cerdanyola

At Prat-S. Quirze

Guineueta-Llerona

Bonaire-S. Gabriel

S. Pere-Sabadell

S. Eugenia-La Roca

RESULTATS

12a jornada 

Fontsanta-S. Eugenia  3-5

Tortosa E-Palleja    1-1

Pardinyes-Santpedor  3-2

Cerdanyola-At. Prat    3-3

S. Quirze-Guineueta   2-1

Llerona-Bonaire  3-2

S. Gabriel-S. Pere      1-0

Sabadell-La Roca       0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 34 11 29

2. Cerdanyola 28 9 26

3. S. Pere 27 14 22

4. Palleja 30 13 21

5. Sabadell 27 15 20

6. S. Gabriel 25 13 20

7. Pardinyes 27 24 19

8. At Prat 29 20 17

9. Tortosa E 23 16 17

10. S. Eugenia 28 28 17

11. Fontsanta 22 22 14

12. S. Quirze 18 34 10

13. Guineueta 15 34 9

14. Bonaire 16 24 7

15. Santpedor 17 48 4

16. Llerona 15 56 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E-J. i Maria

Olimpic-Gandesa

Horta-Aldeana

Alcanar-St. Jaume

Ginestar-Rem Bítem

RESULTATS 

8a jornada 

J. i Maria-Olimpic 4/1/15

Gandesa-Horta    1-2

Aldeana-Alcanar  1-3

S. Jaume-Ginestar   2-1

R. Bítem-S. Bàrbara    0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. S. Bàrbara 29 2 22

2. Alcanar 50 6 21

3. Aldeana 17 5 13

4. Horta 16 24 10

5. Tortosa E 9 13 8

6. Ginestar 20 20 7

7. Gandesa 14 14 7

8. Olimpic 7 18 6

9. S. Jaume 5 18 6

10. Rem Bítem 5 20 4

11. J i Maria 4 36 1

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Amposta

Roquetenc-Catalònia

la Sénia-Filrey R. Bítem

Alcanar-J. i Maria

Perelló-Rapitenca

Aldeana-Tortosa

Vinaròs-Canareu

RESULTATS

9a jornada 

Rapitenca-Alcanar 6-2 

Vinaròs-Amposta 2-0

Canareu-Aldeana 1-2

J i Maria-la Sénia 3-0

Catalònia-Ulldecona 5-1

Filrey R. Bítem-Roquetenc 0-5

Tortosa-Perelló 6-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Amposta 31 5 22

2. Amposta 38 10 21

3. Rapitenca 22 14 19

4. Alcanar 25 22 16

5. Ulldecona 25 21 16

6. Tortosa 33 14 16

7. Vinaròs 22 11 12

8. Catalònia 20 24 12

9. Jesús i Maria 12 19 10

10. Canareu 13 16 9

11. la Sénia 24 29 9

12. Roquetenc 15 17 8

13. Perelló 9 33 2

14. Filrey R. Bítem 3 57 0

Veterans
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

INFANTIL FEMENÍ
C.E. Tortosa 20 – H Móra la
nova 21. A la foto, de dreta a
esquerra a d'alt: Georgina
Teruel (entrenadora), Arantxa
Bel, Núria Aragonés, Ariadna
Andreu, Alexandra Albesa,
Maria Martínez, Andrea
Fabregat. De dreta a esquerra
a baix: Elba Martorell, Paula
Calvet, Blanca Viñas, Idoia 

Clemente, Paula Yelamo, Cinta
Miralles.
CADET MASCULÍ 
BCN SANTS 18 (42) - CH TOR-
TOSA 10 (20) 
SÈNIOR MASCULÍ
C.E. Tortosa 35 (17) - Papiol
28 (13).
SÈNIOR FEMENÍ
CH VENDRELL 28 - C.E TORTO-
SA 33.

Centre d’Esports Tortosa
HANDBOLONZENA EDICIÓ. PER LA MARATÓ

Gala Padel Terres de l’Ebre
AL TANCAT DE CODORNIU

Trobada cicloturista de Jesús

El passat diumenge dia 14
de desembre va tenir lloc la
XI Trobada Cicloturista de
Jesús, a favor de la Marató
de TV3, enguany dedicada a
les malalties del cor, organit-
zada pel Club Ciclista Jesús-
Primitivo Conesa.
La prova va comptar amb un

total de 150 cicloturistes
pertanyents a diferents
clubs de les comarques
ebrenques i d’altres clubs
catalans i estatals.
Els participants van fer una
aportació a la Marató de
TV3 de 1.104 €.

El passat dissabte dia 5 de
desembre es va celebrar el
sopar de la Gala del Pàdel al
Tancat de Codorniu on es van
entregar tots els trofeus del
circuit Pàdel Terres de l’Ebre.
També es va presentar la
nova temporada 2015 amb el
MYSTICA PADEL TOUR
TERRES DE L’EBRE un nou
projecte amb la gent de
Mystica a través de la qual el
circuit guanyarà moltíssim per

a tots els jugadors. Així
mateix, es va premiar als
números 1 de les Terres de
l’Ebre i formant-se les selec-
cions Pàdel masculina i feme-
nina composta per jugadors
del territori per a anar a defen-
sar-lo a nivell de Catalunya i
Espanya. Es va nombrar nou
seleccionador Carlos
Bernardo Gussen que serà,
juntament amb Johnny, els
nous capitans de la selecció.

CLUB HANDBOL LAGRAMA (33-27)

Triomf important
L’Amposta necessitava la
victòria per establitzar-se a
la taula després dels
darrers resultats i més per-
què jugava contra un rival
directe, l’OAR Gràcia. 
L’equip de la capital del
Montsià, després d’una pri-
mera meitat anivellada, en
la que el partit va ser molt
igualat, va agafar distàn-
cies en els darrers minuts
abans del descans podent
arribar al vestidor amb el
15-10. A la represa, les

ampostines van mantenir la
solvència en els primers
minuts i van distanciar-se
adquirint una renda que ja
va ser determinant per aca-
bar imposant-se al final pel
33-27.
Handbol Amposta Lagrama:
Gálvez, Thangetti, Alonso
(5), Sara Garcia, Gisbert
(4), Haro, Juncosa, Rieres
(4), Uliaque (5), Simon (9),
Aida, Judit (3), Uriarte, Vila
(3), Martorell i Cristina
Tortajada. 

CLUB VOLEI ROQUETES

Una única victòria
Començant per l'infantil feme-
ní, es va desplaçar al camp
del Molins Vermell. 3-1 amb
parcials (25-12, 23-25, 25-19
i 25-17).
L'infantil masculí, es va des-
plaçar al camp del Sant Pere i
Sant Pau. Aquests també van
perdre 3-0 amb parcials (26-
24, 25-8 i 25-12).
El juvenil femení, es va des-
plaçar al camp del Frederic
Mistral tècnic Eulalia. 3-0 amb
parcials (25-22, 25-14 i 25-
11). El juvenil masculí, es va
desplaçar al camp del Sant
Pere i Sant Pau. 3-0 amb par-
cials (25-13, 25-21 i 25-21).

El sènior femení, va rebre a
l'Opticalia Vilanova, 0-3 amb
parcials (18-25, 15-25 i 22-
25). El sènior de segona cata-
lana, va ser l'únic equip roque-
tenc que va guanyar contra el
C.V.Barberà Comerç Urbà 3-0
amb parcials (25-23, 25-16 i
25-16). 
L'equip de primera, tot i per-
dre el partit per 2-3 van fer
una gran partit i van puguer
aconseguir un punt molt
important davant el capdavan-
ter de la classificació. (25-23,
23-25, 16-25, 32-30 i 9-15).

Cap de setmana amb resultats diferents per als Judoques.
Mentre la Daine Cordero es desplaçava fins a Aux en Provance a
la veïna França per competir en una Copa A sènior, el Marc
Castellà i el Cristòfol Daudèn participaren en la Copa de Catalunya
Sènior que es va disputar a Barcelona. La sort no va acompanyar
a la Daine que no va poder repetir els bons resultats de 15 dies
abans a Nimes. Va competir a la categoria de -52 Kg. quan la seva
categoria es la de -48 Kg. sent  derrotada a primera ronda sense
opcions a repesca; aquest torneig comptava amb la presencia de
la selecció Japonesa. A Barcelona tot i que tant Marc com
Cristòfol van realitzar una gran competició, els resultats van ser
diferents. Marc Castella -60 Kg. va arribar a semifinals sense
massa dificultats on va caure derrotat desprès d’un combat molt
igualat, perdent desprès el combat pel bronze, quedant en cinquè
lloc. Cristòfol Daudèn -73 Kg. realitza una gran competició; guan-
yant tots els combats que va disputar per Ippon abans de la fi del
temps, imposant-se a la final d’un Ippon de contra sobre un Uchi
Mata del contrari, quedant classificat en primer lloc.   

Cristofol Dauden, campió

JUDO

El Vilalba va guanyar al camp
del Bot, en el derbi i segueix
intractable (1-3). L’equip de l’al-
doverenc Robert Avinyó no per-

dona i ara acabarà l’any rebent
a la Galera, equip que està bus-
cant reforços després de la
baixa que ha tingut per lesió.

El Vilalba de Robert, líder
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Mousse de torró tou

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS 10 PERSONES:

• 250 g de torró tou granulat
• 120 g de mantega a punt de pomada 
• 100 g d’ametlles torrades a làmines 
• 100 g de xocolata de cobertura negra 
• 700 ml de nata líquida

PREPARACIÓ:

Piqueu el torró amb un morter fins que quedi una pas-
ta homogènia. Tot seguit, barregeu-lo amb la mantega
que prèviament haureu deixat estovar fora de la nevera.
Amb la vareta elèctrica munteu la nata líquida fins que
quedi mig muntada. Afegiu-hi la pasta del torró i aneu-lo
remenant amb una cullera suaument fins que aconseguiu
una textura de mousse. Poseu-lo dins d’un motlle o una
copa per donar-li forma. Introduïu-lo a la nevera ben tapat
i a l’hora de servir decoreu-lo amb les làmines d’ametlla i
uns cordons de xocolata desfeta, que haureu fet al micro-
ones o al bany maria fonent la xocolata amb una mica de
nata líquida.

Torró, el rei de Nadal 

Aqui tenieu una bona idea per aprofitar aquest
dolç nadalenc i elaborar altres plats. Segur que, a
més de treure profit de les sobres de les festes,
sorprendreu a tota la família! 

La definició de torró es determina en funció de
les matèries primeres i dels ingredients utilitzats.
La massa s’obté per cocció de mel i sucres, a la
qual es pot afegir clara d’ou o albúmina. La norma
permet la substitució total o parcial de la mel per
sucres en les seves diferents classes i derivats.
El torró, segons les característiques de l’elabora-
ció, es classifica en tou i dur. Aquests s’elaboren
solament amb ametlles, mel, sucres, clara d’ou o
albúmina, aigua i additius autoritzats.

Torrons durs i tous
La composició de tots dos és bàsicament la
mateixa però en diferents proporcions, i és la
quantitat d’ametlla la que determina les qualitats
d’aquests torrons.
Els de més qualitat s’elaboren només amb amet-
lla, sucre, mel, clara d’ou i neula. Com que porten
ametlles, riques en greixos insaturats saludables,
seran els més recomanables en cas d’hipercoles-
terolèmia i hipertensió, però no tant si es pateix
de triglicèrids alts ni de diabetis pel seu elevat
contingut en sucres. Els celíacs i els intolerants al
blat optaran pel torró tou, que no té neula, enca-
ra que sempre han de llegir amb atenció la llista
d’ingredients. Els qui pateixen d’al·lèrgia o into-
lerància a l’ou no podran tastar-ne cap dels dos.

Torrons diversos
La norma regula també els denominats torrons
diversos, i es diferencien del torró autèntic (dur o
tou) per la composició i els ingredients. En els
torrons diversos, l’ametlla, com a matèria bàsica,
es pot substituir per altres fruites seques (avella-
nes, nous, pinyons, anacards, festucs, cacauets)
o diferents ingredients (coco, cacau, xocolata,
cafè, llet o nata, clara i/o rovell d’ou, gelatines,
fruites triturades…). Això dóna com resultat una
àmplia gamma de productes: torró de gemma
(cremada o torrada), neu o massapà, de fruita, de
coco, de nata, praliné, de cacau, xocolata i qual-
sevol altra denominació en virtut dels ingredients
que conformin el producte. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans en general, tret del
terç sud i el pla de Lleida on estarà serè o poc ennuvolat. Independentment,
al vessant nord del Pirineu estarà entre molt ennuvolat i cobert.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Seran lleugerament o localment moderadament més altes, tot i que a punts
de l'Alt Empordà i de les terres de l'Ebre seran similars o lleugerament més
baixes. En alguns punts del territori els valors mínimes de la jornada s'en-
registraran a última hora. Es situaran entre els -1 i 4 ºC al Pirineu, entre els
1 i 6 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral, i entre els 5 i 10
ºC al litoral.

Visibilitat
Serà entre regular i dolenta al vessant nord del Pirineu, i bona a la resta.
Tot i això, Durant la nit es formaran bancs de boira i boirines a punts de l'in-
terior, sobretot a l'est de ponent i a la Catalunya central.

Vent
Bufarà vent de component nord i oest entre fluix i moderat amb ratxes for-
tes, o molt fortes als dos extrems del territori i a cotes elevades fins al mig-
dia. Al nord de la Costa Central i al sud de la Costa Brava bufarà fluix i de
direcció variable, si bé hi haurà estones de component sud i est.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 9°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels  

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella  

A. Llambrich, 22     (L'Ametlla de Mar) 977456132/637 733 985

Ruiz Franquet, Agustí Damià

Sant Blai, 17   (Tortosa) 977441914   

Pilar Delgado - Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459     

Artur Salom - Àngela Salom

Passatge Júpiter, 18  (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant pel teu signe avui
trauràs la faceta més intensa que tens en l’a-
mor . El trànsit del Sol per la teva casa dotze
indica que el teu món emocional és intens.   

Taure
20/4 al 19/5

Avui, en assumptes d’amor, el més aconse-
llable és que actuïs amb la màxima discreció
que puguis . El teu criteri és fonamental per
apartar els mals hàbits de la teva vida.    

Bessons
20/5 al 21/6

Deixa que el temps posi els teus assumptes
sentimentals en el seu lloc. Qualsevol tipus d’ex-
citació nerviosa avui et perjudica més que altres
dies. 

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva casa deu indica un
període favorable per utilitzar el teu magnetis-
me personal amb mestratge. Només una
forma de vida harmònica et pot donar equilibri.    

Lleó
22/7 al 22/8

Seràs eficaç i curós en les teves relacions
sentimentals. No voldràs que se  t’escapi
cap detall. Has de buscar l’equilibri interior
i posar en ordre les teves idees.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de mercuri , Urà i el Sol per la teva
casa set indica que en la teva relació senti-
mental et trobaràs més segur i amb les
idees més clares.

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit de Venus per la teva casa set
reflecteix que et poden sorgir noves oportu-
nitats sentimentals. Potser coneixeràs algú
del qual no et pugis oblidar. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Entra aire renovador a la teva vida. Si no tens
parella coneixeràs gent nova. Urà i el Sol per
la teva casa cinc evitant bons aspectes al
teu signe et dóna més optimisme. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes sentimentals no has de tenir
pressa ni permetre que la inseguretat oprimei-
xi les teves decisions més importants. Bon
moment per fer una bona neteja del teus cos.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mercuri , Urà  i el Sol per la teva
casa tres indica que estaràs molt obert el dià-
leg i a viure trobades amb altres persones. Et
trobes en bona forma.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui viuràs sentiments intensos i contradicto-
ris, es una mica com tu t’agrada . Respecte a
la teva salut , has de buscar noves fórmules
per millorar el teu rendiment diari.

Peixos
19/2 al 20/3

En l’amor et guies per ideals però has de
posar límits a les coses o relacions que et
puguin fer mal . No siguis impacient , espe-
ra el teu moment.
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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 ˙

tortosa. Chico Joven,
deportivo, morenazo. Muy
completo y discreto. Bien
dotado. c 654922331

VARIOS Ñ

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
No t’ho pensis més!
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A L’ÚLTIMA

Durant l’emissió del progra-
ma “La Marató de TV3” es
van recaptar prop de 9
milions d’euros i les aporta-
cions es podran seguir fent
fins al 31 de març.
Des de l'any 1992, La
Marató de TV3 ha recaptat
119.004.096 €, impulsat
636 projectes de recerca
biomèdica i sensibilitzat
milions de persones sobre la
problemàtica de moltes
malalties. En total, més de
4.000 investigadors s'han
beneficiat directament del
suport econòmic per conti-
nuar portant a terme els
seus estudis. A les Terres de
l’Ebre els ciutadans es van
volcar participant a les nom-
broses activitats realitzades
en gairebé totes les pobla-
cions del territori. Entre
altres, cal destacar a
Tortosa la caminada organit-
zada pel Campus de les
Terres de l’Ebre de la URV
que va recaptar 2.600
euros. Per la seva part el
Club Atletisme Terres de
l'Ebre va recaptar 1.700
euros amb més de 400 per-
sones que van fer un total de
2200 km. Però l’acte més
emotiu va ser l’organitzat per
l’Associació Va per tu Vidal

que va fer un mural de 1000
torxes amb la forma d'un
gran cor on els participants
el van fer 'bategar' al so dels
tambors, amb una bici, en
record a Vidal, que anava
descendint il.luminada. Per
la seva part, a Amposta la
desfilada dels alumnes del
Pla de Transició al Treball
pels carrers comercials de la
població van animar la pobla-
ció i la Cursa i Marxa solidà-
ria de 1 i 5 km respectiva-
ment organitzada per Punt
Òmnia Amposta va comptar
amb 120 participants i la
donació de 592 euros. 
Alcanar
Alcanar va recaptar 2.370
per la Marató de TV3 amb
els actes que van organitzar
el passat cap de setmana
(actuacions musicals, actes
esportius i activitats varia-
des). 
Roquetes
Amb motiu de la Marató de
TV3, l’Associació de Dones
de Roquetes va representar
l’obra de teatre “De la perru-
queria a la Festa” escrita i
dirigida pel grup de teatre
Barret de Rialles, de la prò-
pia associació. Ja són 4 els
anys que venen representant
obres de teatre amb aquest
objectiu. Més de 300 perso-
nes van omplir el Pavelló

Poliesportiu i gracies a elles
es van recaptar 1.300 euros
per la Marató d’enguany
dedicada a les malalties del
cor. 
Per acabar, la Trobada
Cicloturista de Jesús organit-
zada pel Club Ciclista Jesús-
Primitivo Conesa va comptar
amb un total de 150 ciclotu-
ristes pertanyents a dife-
rents clubs de les comar-
ques ebrenques i d'altres
clubs catalans i estatals. Els
participants van fer una
aportació de 1.104 euros.
La prova va tenir un recorre-
gut de 50 Km. 
En resum, va ser un cap de
setmana on la solidaritat per
tots aquells que pateixen
aquestes malalties, sigui
passivament o activament va
tenir un moment d’espe-
rança a la millor qualitat de
vida dels que les pateixen i
les seves families gràcies a
que és fomenta així la recer-
ca i investigacions en malal-
ties del cor.

Els Cors ebrencs van bategar solidàriament 
en benefici de la Marató

Durant tot el cap de set-
mana passat, les Terres
de l’Ebre van acollir tota
classe d’activitats per
recolzar la Marato 2014,
dedicada a les malalties
del cardíaques.

La recaptació total al país, durant la jornada, va ser de 8.864.016 euros: “un gran èxit”

EL CAP DE SETMANA PASSAT

Les Terres de l’ Ebre

es van bolcar 

participant en els

actes organitzats en

el territori

ACTUALITAT

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!


