
«»

diari ebrediari
DIVENDRES 23 DE GENER DE 2015    núm. 749

12.000
EXEMPLARS

«»«»

ERC d’Amposta demana que es faci una auditoria de la gestió de l’Hospital Comarcal d’Amposta i de FUSSMONT 

La ciutat d’Amposta serà escenari del XIV Campionat d’Espanya d’Ergòmetre i el VII Campionat de Rem
de Fons que tindrà lloc els dies 31 de gener pel que fa a l’ergòmetre i l’1 de febrer el de fons.
La Federació Espanyola i la Federació Catalana de Rem han atorgat al Club Nàutic Amposta l’organitza-
ció d’aquests dos esdeveniments que ja es van fer a la capital del Montsià l’any 2013, i que se celebren
el mateix cap de setmana. P11

Passió pel rem

Ahir, el grup municipal d’Esquerra d’Amposta, segons nota del mateix grup, va donar a conèixer la moció que presentarà al Ple municipal que se
celebrarà dilluns i que fa referència a la gestió de l’Hospital Comarcal del Montsià i la Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià (FUSS-
MONT), totes dues presidides per l’alcalde d’Amposta. Manel Ferré ha aclarit que ell mateix va demanar una auditoria al mes d’abril i que es va
informar a tot el consell d’administració on hi ha representants de tots els grups politics: “Tornem a tenir davant una mostra de la política que
caracteritza a ERC d’Amposta”. P3

«« Demanem la màximaDemanem la màxima
transparència transparència »»

Terres de l’Ebre. ERC-Tortosa aprova el
preprograma per a les eleccions municipals.

P4

Esports. L’Ascó va empatar al camp del
Manlleu (0-0) i segueix fent història com a líder
de la Tercera divisió.              P11

Terres de l’Ebre. El projecte Ribera d’Ebre
Viva-Treball a les 7 comarques invertirà més
de 380.000 euros. P6
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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 

Lluny d'acabar les controvèrsies, ha sorgit una nova
polèmica a Amposta generada per també un nou
enfrontament de posicions entre CiU i ERC. Aquest
cop perquè el portaveu republicà, Adam Tomàs, va
dir ahir que presentarà al Ple una moció demanant
que es faci una auditoria sobre els actes, opera-
cions i procediments de gestió i adjudicacions de
contractes dutes a terme entre els anys 2009 i
2014 a l’Hospital Comarcal i de la Fundació Privada
de Serveis Socials del Montsià (FUSSMONT), totes
dos presidides per l’alcalde convergent d'Amposta,

Manel Ferré. L’alcalde ha aclarit que l’auditoria ja es
va demanar a l’abril, i lamenta la nova controvèrsia.
Més llenya a un foc encès. Haurem d'esperar per
treure conclusions. Per altra banda, els pagesos de
les nostres terres estan preocupats per la crisi dels
cítrics i aquesta situació va portar a més d'un cen-
tenar d'ells a manifestar-se el passat dissabte.
Demanen un pla de xoc al Ministeri d'Agricultura
per poder salvar els llocs de treball i que augmenti
el volum de retirada de clementines que no poden
vendre per a destinar-les a sucs.

Editorial
Més llenya al foc

Superat l’atzucac en què estàvem enca-
llats, sembla que hem pogut aconseguir
el millor acord possible per poder votar la
independència de debò el 27 de setem-
bre, sense més subterfugis ni dilacions.
És veritat que no era l’acord que volia
Esquerra Republicana, ni el que volia CiU,
ni el que volien les entitats sobiranistes,
però és el que tenim. A partir d’aquí, cal
donar un fort impuls a la creació decidida
de les estructures d'estat imprescindi-
bles, per obrir el procés constituent amb
garanties, una vegada obtingut el mandat
democràtic el 27-S. La materialització d’a-
questes estructures, el Govern, les haurà
de plantejar com la tasca primordial, deci-
dida i efectiva que prepari la Generalitat
per a l'exercici de la independència.
L’acord de col·laboració amb el Govern
també ens porta a pactar uns nous pres-
supostos útils per a la transició nacional i
que marquin un gir social. Perquè el pro-
cés guanyarà en la mesura que esdevin-
gui el màxim d'inclusiu possible i situï la
‘pobresa zero’ i la ‘corrupció zero’ com a
divises prioritàries. En paral·lel, també cal
continuar debatent amb la resta de forces
polítiques i entitats sobiranistes un full de
ruta comú per fer la independència, que
haurà d’estar enllestit abans de les elec-
cions municipals del maig, i que caldrà
assumir en els programes electorals del
27-S, data en què farem la consulta defi-
nitiva que ha d'obrir un procés consti-
tuent, de canvi, de regeneració política i
d'exercici de la independència. Per tant,
tenim pocs mesos per  treballar, més que
mai, per convèncer els indecisos que el
somni d’un nou país net, just i lliure és
possible després de l’estiu. 
Abans, però, hi haurà les eleccions muni-
cipals, en les quals Esquerra blindarem la
unitat d’acció als ajuntaments en tots els
aspectes vinculats a reforçar el procés
cap a la independència, com vam fer amb
la convocatòria de la consulta del 9-N.
Ara serà determinant poder acumular la
màxima força institucional al servei del
procés, de la regeneració política i
democràtica, perquè aquestes eleccions
ens han de permetre accelerar el camí
cap a la independència, i forjar un nou
poder local que construeixi el nou país de
baix a dalt. Hi ha qui, de forma interessa-
da, ha parlat d'eixamplar l'acord Mas-
Junqueras per a les municipals. Són els
que obliden, interessadament, la inde-
pendència municipal i les peculiaritats o
necessitats de cada municipi. Junqueras

ha recordat que l’autonomia municipal és
sagrada. Per tant, de cara a les eleccions
del maig, tan important serà la inde-
pendència de Catalunya com la regenera-
ció política i democràtica dels ajunta-
ments. Són dues cares de la mateixa
moneda, irrenunciables.
Aquesta autonomia municipal, fins ara, no
ha condicionat ni la consulta del 9-N ni el
procés cap a la independència. L’exemple
més clar el tenim a les Terres de l’Ebre,
on el 9-N i el procés no han estat cap obs-
tacle perquè CiU tingués com a soci pre-
ferent de govern el PP i, per tant, gover-
nin conjuntament als consells comarcals
del Baix Ebre, el Montsià i la Ribera
d’Ebre. Mentre a municipis com Reus o el
Consell Comarcal del Tarragonès CiU
trencava els governs de coalició amb el
PP després del 9-N, a les comarques de
l’Ebre CiU i el PP continuen governant
junts. 
Des de la independència municipal,
Esquerra Republicana treballarem per la
independència nacional, però també per
la regeneració democràtica i política dels
nostres ajuntaments. El proper mes de
maig, aspirem a continuar governant allà
on ja ho fem i a ser alternativa de govern
en molts municipis del territori. Els possi-
bles pactes que es puguin acordar es fixa-
ran d’acord amb les necessitats locals i
sota les premisses exposades. Per tant,
ERC, al mes de maig, tornarem a dir sí-sí.
Sí a la independència municipal i sí a la
independència nacional.

Gervasi Aspa
President de la Federació de l’Ebre d’ERC

Independència nacional i independència municipal

OPINIÓ

El regidor de Salut de
l’Ajuntament d’Alcanar, Joan
Roig, lamenta que encara no
s’haja rebut resposta en rela-
ció al servei d’ambulància
24 hores al municipi. 
“Aquest passat dimarts, dia
20 de gener, s’han complert
2 mesos des de que es va
tractar la proposta de reso-
lució que ERC va presentar
al Parlament pel manteni-
ment del servei d'ambulàn-
cia 24 hores al nostre muni-
cipi, que va ser votada a
favor per tots els partits polí-
tics menys CIU”, ha explicat
el regidor. “I a hores d’ara, ni
l'Ajuntament ni la Regidoria
ha rebut resposta per part
del govern de la Generalitat
referent al tema. Per això,
ens preocupa l'actitud d'opa-
citat i de desinformació pel
que fa a la Generalitat en una

qüestió tan important per al
benestar dels canareus,
canareves, casencs i casen-
ques”.
Roig ha afegit que “a favor
nostre hi tenim el fet que el
govern de CIU s’aproparà a
ERC per tirar endavant els
pressupostos i altres qües-
tions que afecten a la gover-
nabilitat del país, i aquesta
condició ens donarà l’oportu-
nitat d’aconseguir el mante-
niment de l'ambulància 24
hores. El context polític en
que ens trobem en que ERC
té una representació signifi-
cativa al Parlament, ens per-
met fer pressió sobre temes
d’interès pel que fa al nostre
territori, i un d’aquests
temes serà el manteniment
definitiu del servei de trans-
port sanitari al nostre
poble”.

En relació al servei d’ambulància
24 hores d’Alcanar

OPINIÓ

Desenes de persones van
assistir divendres la tarda a
la tarda a un recuperat con-
curs, molt popular a Móra
d’Ebre anys enrere, ‘l’Home
més fort de la Ribera’. Amb
motiu de la festa major d’hi-
vern de Sant Antoni, la capi-
tal ebrenca ha volgut cele-
brar de nou aquesta peculiar
competició i ho ha fet grà-

cies a l’organització del
gimnàs local Physikós Gim i
l’ajut del campió morenc
d’especialitats de força,
Carles Demattey. El guanya-
dor del concurs fou en
diferència Francisco Torres,
de Tarragona, seguit de
David Mesa, de Mataró, i
Samuel Duarte, de
Tarragona.

Francisco Torres, l’home més fort en
la prova celebrada a Móra d’Ebre

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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Després de l’esclat del cas
INNOVA als jutjats i que l’au-
ditoria encarregada pel
mateix Hospital Comarcal
sobre la gestió i activitats de

l’any 2013 conclogués que
s’havien fet 16 contracta-
cions irregulars per un valor
de més de 4 milions d'euros,
el portaveu republicà Adam
Tomàs va demanar ‘la màxi-
ma transparència’. Així,
segons Tomàs, ‘davant dels
dubtes i l’alarma generats
per aquesta auditoria i també
per la falta de transparència
del president de l’Hospital, el
senyor Ferré, en actuacions
anteriors que no s’han portat
al Consell d’Administració,
ERC presentarà al Ple una
moció demanant que es faci
una auditoria sobre els
actes, operacions i procedi-
ments de gestió i adjudica-
cions de contractes dutes a
terme entre els anys 2009 i
2014 per aquest Hospital i
FUSSMONT’. El regidor repu-
blicà va negar que aquesta
sigui una proposta electora-

lista, perquè els resultats de
l’auditoria proposada no es
coneixerien fins passades
les eleccions municipals.
L’únic objectiu és ‘tenir la
màxima informació i trans-
parència de la gestió d’a-
quests organismes durant
aquests anys’, ha afirmat
Tomàs.
Segons la nota de premsa, el
portaveu d’Esquerra va
recordar que l’any passat,
sent president de l’Hospital
Comarcal Manel Ferré, es va
apartar de la gerència de
l'Hospital, el senyor Joan
Benet, actualment imputat
per una presumpta doble fac-
turació en el transport sanita-
ri de l'Hospital Comarcal
d'Amposta dins el cas INNO-
VA. També que els membres
de l’oposició municipal no
estan representats al Consell
d’Administració del Grup

SAGESSA, al contrari de l’e-
quip de govern, que té com a
representants l’alcalde i la
regidora de Serveis Socials.

És per això que el portaveu
republicà va manifestar que
‘tenim dubtes que el senyor
Ferré, president de l’Hospital

i de FUSSMONT, no sabés
res dels procediments irregu-
lars que descriu l’auditoria
per a l’any 2013’.

Manel Ferré: Tornem a
tenir al davant una mostra de
la política que caracteritza a
ERC d'Amposta que és la de
"difama que alguna cosa
queda", de ben segur ho veu-
rem encara més accentuat
d'aqui a les eleccions munici-
pals del mes de maig.És una
llàstima que la tasca de l'o-
posició no reconegui les
accions per millorar en trans-

parència que ja ha iniciat l'e-
quip de govern i de les que
es va donar puntual informa-
ció en el consell d'adminis-
tració de l'Hospital i el patro-
nat de la FUSSMONT. El
propi alcalde que és el presi-
dent de les dues entiats va
encarregar en persona al
mes d'abril una auditoria de
compliment de la legalitat i
del resultat es va informar a

tot el consell d'administració,
entre els que hi ha represe-
tants de tots els grups polí-
tics, també ERC.
L'auditoria va detectar
alguns errors administratius i
alguns casos de manca d'a-
just a la nova llei de contrac-
tes de l'administració pública
dels quals es desprenien un
seguit de recomanacions
que calia concretar per ade-

quar-nos a la legalitat vigent.
Entre aquestes recomana-
cions es va proposar l'apro-
vació d'unes instruccions
internes de contractació
que, sorprenentment no van
votar a favor ni PSC ni ERC.
Per tant, estem davant d'un
nou exercici de demagògia,
populisme i electoralisme. 
A més, mentre ERC fa aques-
tes declaracions en roda de

premsa, sembrant dubtes
sobre la gestió de l'Hospital,
l'alcalde i el regidor d'es-
ports presentaven la notícia
positiva de que Amposta
serà la seu dels campionats
estatals de Rem Ergòmetre i
de Fons que es disputaran la
propera setmana i als que
esperem l'assistència de
400 esportistes d'alt nivell.

ERC d’Amposta demana que es faci una auditoria de la

gestió de l’Hospital Comarcal d’Amposta i de FUSSMONT 

Manel Ferré: “Tornem a tenir davant una mostra de la
política que caracteritza a ERC Amposta”

Ahir, el grup municipal
d’Esquerra d’Amposta,
segons nota del mateix
grup, va donar a conèixer
la moció que presentarà
al Ple municipal que se
celebrarà dilluns i que fa
referència a la gestió de
l’Hospital Comarcal del
Montsià i la Fundació
Privada de Serveis
Socials del Montsià
(FUSSMONT), totes dues
presidides per l’alcalde
d’Amposta, Manel Ferré.

Dels anys 2009 al 2014

“Per tenir la màxima informació de la gestió d’aquests organismes durant aquest temps”

REDACCIÓ

ACTUALITAT

l pavelló firal de Móra la Nova acollirà el pròxim cap de setmana
del 24 i 25 de gener la tretzena edició de la Fira Intercomarcal
de l’Oli (FIO) de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Aquest
certamen vol servir d’aparador als diferents olis que es produei-
xen en aquestes comarques, així com esdevenir un espai on els
visitants puguin tastar i comprar totes les varietats exposades.
Com en edicions anteriors, la Fira comptarà amb l’exposició i
venda d’oli de les diferents cooperatives, almàsseres i produc-
tors, amb un total de 33 expositors. A banda, el certamen oferirà
diverses activitats relacionades amb el món de l’oli, com ara l’es-
morzar popular amb la típica clotxa regada amb oli, el concurs
d’allioli, un berenar popular de pa amb oli, sucre o sal, i el sorteig
de diversos lots d’oli. Com a novetat, la programació inclourà
enguany un concurs d’allioli infantil per a nens de menys de 14
anys, que se celebrarà el diumenge a la tarda.

Aquest cap de setmana, 
13a Fira de l’Oli de Móra la Nova

La Núria Sánchez Romanos és la
creadora del Mètodo NSR per a
l'Educació Emocional (integra fór-
mules de Educació Emocional,
Coaching, PNL, Alt Rendiment...),
passant de la teoria a la pràctica.
Inclou: Crèdit formatiu i diploma
acreditat Dep. Ensenyament
Generalitat de Catalunya.

Inscripcions: info@nsrforma-
cion.com

Tfn. 675.269.401

Curs d’Educació emocional per a professors
de les Terres de l’Ebre
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Es tracta d’un preprograma
electoral que incorpora
mesures de govern treballa-
des per quatre comissions
temàtiques, a les quals s’ha
afegit les aportacions dels
ciutadans mitjançant un pro-
cés participatiu que va tenir
lloc el trimestre passat.
Segons nota d’ERC Tortosa,
a partir d’aquí, el document
continuarà obert a noves
propostes ciutadanes fins a
configurar el programa elec-
toral. L’alcaldable, Josep
Monclús, ha volgut agrair la
participació de totes les
persones que l’han fet pos-
sible, que veuen en ERC una
alternativa a l’actual govern
municipal, posant així les

bases per fer de Tortosa
una nova ciutat per a un nou
país.
La consulta ciutadana “5
minuts per a Tortosa” ha
estat una de les fonts de
què s’ha nodrit el document
de propostes. En aquesta
enquesta, segons el comu-
nicat de premsa, els partici-
pants valoraven els serveis
municipals, resultant-ne pun-
tuacions mitjanes molt
diverses. En un context de
notes baixes, cal destacar
que les festes i activitats
culturals aproven, amb una
puntuació prou positiva
(5,42). Suspenen l'atenció a
la gent gran, la seguretat
ciutadana, el turisme i el
transport públic, però amb
mitjanes properes a l’apro-
vat (entre el 4,41 i el 4,93).
Les principals problemàti-
ques, en canvi, es troben
sobretot en aspectes rela-
cionats amb l'espai públic.
Els parcs i zones verdes
(4,13) i la neteja de la via
pública (3,86) presenten
notes baixes, però encara
més enrere se situa el man-
teniment de carrers i vore-
res (3,06). Altres àmbits
que suspenen de forma

clara són les activitats per a
joves (3,82), la promoció
econòmica (3,57) i, sobre-
tot, els equipaments espor-
tius (2,58), per l'aturada del
projecte de les piscines. El
malestar pel cas del com-
plex d’aigües, de fet, es
detecta de forma clara en
les respostes obertes del
mateix qüestionari. En la
nota de premsa, ERC també
destaca que a la pregunta
de què caldria millorar en
els propers anys, permetent
un màxim de tres respostes
per persona, el més citat va
ser les piscines (41 casos),
la millora de carrers i vore-
res (37), la neteja (27) i la
creació de llocs de treball
(19). La segueixen les
demandes de millora de
l'enllumenat, el nucli antic,
l'aparcament, la promoció
turística i del patrimoni, el
comerç, passos de vianants
i soroll. Són nombroses les
queixes relacionades amb
l'incivisme, en particular
amb relació a excrements i
gossos solts. L’enquesta
també incloïa una pregunta
sobre quins aspectes han
millorat a la ciutat, a la qual
es van rebre menys respos-

tes, molt concentrades en
el Pont roig i la Via Verda,
seguides per les millores al
nucli antic i l’augment de l’o-
ferta comercial. En general,
la majoria considera que, en
els darrers dos anys, la ciu-
tat està igual (43,9 %),
seguit pels qui diuen que ha
empitjorat (38,0 %) i a més
distància els que afirmen
que ha millorat (15,5 %),
mentre que una minoria no
es posiciona (2,7 %). Pel
que fa a la necessitat d'un
canvi de govern municipal,
valorant del 0 al 10, la majo-
ria s'hi inclina, amb una mit-
jana de 7,38. Així mateix,
els enquestats es conside-

ren poc informats de l'activi-
tat i la situació econòmica
de l'Ajuntament de Tortosa,
amb una mitjana de 2,69
sobre 10. ‘El procés ha
comptat amb la participació
de 71 persones presencial-
ment i 116 per Internet, i no
es van incloure preguntes
d’intenció de vot per evitar
distorsions’. Per al
President local d’ERC, Marc
Puigdomènech, ‘els resul-
tats de la consulta són
només orientatius, però ens
han permès prioritzar i
incorporar propostes dels
ciutadans al document pro-
gramàtic per al proper man-
dat 2015-2019’.

Després d'un procés
d'elaboració que ha
durat quatre mesos,
aquest dimarts,
l'Assemblea d'ERC-
Tortosa ha aprovat el
document marc pro-
gramàtic per al mandat
2015-2019 a
l'Ajuntament de
Tortosa.

L’Ajuntament d’Alcanar ha
demanat als Serveis
Territorials d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de
les Terres de l’Ebre l’aplicació
d’una reducció del mòdul
corresponent a l’Índex de ren-
diment net aplicable a l’IRPF
per al sector de la citricultura
per tal d’ajudar a pal·liar la
delicada situació que viu la
pagesia. Aquesta acció s’em-
marca en les actuacions que
el consistori canareu està
efectuant davant la situació
de crisi actual que està vivint
el sector agrícola canareu,
un dels pilars bàsics de l’eco-
nomia local, agreujada per
les importants pèrdues deri-
vades dels últims aiguats del
mes de desembre, que han
malmès la collita d’enguany.
En aquest sentit, l’Ajuntament
d’Alcanar s’ha reunit amb el
sector i properament traslla-
darà la seua preocupació a
les diferents institucions en
les reunions que, amb data ja

confirmada, mantindran
representants del govern
local amb el Director dels
Serveis Territorials
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural de les Terres de
l’Ebre, Pere Vidal, amb el
Subdelegat del Govern a
Tarragona, Jordi Sierra, i
amb el Director General
d’Alimentació i Indústries
Agroalimentàries, Domènec
Vila. 
El regidor d’Agricultura,
Josep M. Sancho ha celebrat
l’interès mostrat pel repre-
sentant del grup del PSC-
Alcanar, a qui convida a
assistir en les reunions del
sector a les que se’l convo-
ca, per tal de poder exposar
les seues propostes. Així
mateix, ha recordat que
l’Ajuntament d’Alcanar ha
estat el més actiu en aquest
tema i s’ha mostrat obert a
tota col·laboració per tal de
buscar solucions.
D’aquesta manera, aclareix

la seua actuació davant del
conflicte, una vegada el PSC
canareu ha informat que ha
entrat una instància a
l’Ajuntament d’Alcanar per-
què la regidoria d’Agricultura
convoqui amb caràcter
d’urgència el Consell Agrari
Municipal a causa de la greu
crisi que viu el sector dels
cítrics. “Si una situació
d’urgència com aquesta, que
afecta totes les famílies
d’Alcanar, ja que tots viuen
de la citricultura, sigui direc-
tament o indirectament, no
és motiu per convocar extra-
ordinàriament el Consell
Agrari Municipal valdria la
pena que es dissolgués", ha
denunciat Albert Alarcón, pri-
mer secretari del PSC
d’Alcanar, que ha afegit que
"segons ens han informat, el
regidor de l’àrea igual va con-
vocant reunions extraoficials
amb part dels membres del
Consell Agrari, com per
exemple el dia 23 de desem-
bre a les 20 de la tarda a l’e-

difici de Serveis Agraris,
quan en va realitzar una
sense comptar amb la resta
de membres del Consell,
entre ells, els representants
dels partits polítics”, Per
Alarcón, que és també repre-
sentant del PSC al Consell
Agrari Municipal, “en un tema
on hem d’anar tots junts,
remar tots en la mateixa
direcció, sense partidismes,
ni amiguismes, perquè
Alcanar viu dels cítrics ni es
convoca el Consell Agrari
Municipal ni es fan
Assemblees ciutadanes per

informar el poble de les
mesures que es pensen
prendre des de l’Ajuntament",
"Menys fotos i més treball”,
ha reclamat. Finalment, des
de l’Agrupació del PSC
d’Alcanar es vol mostrar el
seu descontent per com
s’està gestionant aquesta
crisi per part de l’Ajuntament
i demana que es convoqui el
Consell Agrari Municipal amb
caràcter d’urgència, i també
“esperant resposta que fins
ara no hem tingut a les 11
instàncies presentades”.

L’Ajuntament d’Alcanar demana ajuts per a la pagesia dels cítrics

L'Ajuntament de Tortosa ha
fet un pas més en la línia
d'adoptar les energies netes
i renovables de manera pro-
gressiva en els seus equipa-
ments públics, d'acord amb
allò que va subscriure en el
Pacte d'Alcaldes i
Alcaldesses, una iniciativa
europea nascuda amb la
voluntat d'implicar els
governs locals en la lluita
contra el canvi climàtic. S'ha
presentat una iniciativa que
va en aquesta línia: la subs-
titució del sistema de cale-
facció de l'escola dels
Reguers, fins ara de gasoil,
per biomassa. Es tracta
d'una inversió menor, de
8.141 euros, però que té
uns efectes multiplicadors a
nivell d'estalvi -un 40%
menys en consum energè-
tic- i un període d'amortitza-
ció de 6 anys, a més d'es-
devenir una clara contribu-
ció en la lluita contra el canvi
climàtic. 

Pla a Tortosa
per introduir la
biomassa en
diferents equips
municipals

Dissabte al matí, el sec-
tor del cítric de les
Terres de l’Ebre va mos-
trar el seu malestar per
la situació que pateix el
camp al territori. Una
tractorada va tallar
durant una hora l’Eix de
l’Ebre, al pas per
Tortosa, on a més hi van
abocar un remolc de
mandarines. D’aquesta
manera van denunciar la
pèrdua de més del 30%
de fruit d’enguany, i la
manca de suport que
estan rebent del govern,
demanant ajuts directes
per pal.liar el conflicte
actual. També van lamen-
tar desigualtats amb
inversions previstes amb
altres territoris de
l’Estat.
En la manifestació, amb
uns 100 pagesos, van
participar una desena de
tractors i es van originar
unes retencions conside-
rables en la C-12 que van
comportar llargues cues
de cotxes en un punt de
tràfic dens en aquella
hora, en dissabte al matí.

Tractorada per
denunciar la

manca de suport
al sector citrícola

ERC-Tortosa aprova el preprograma 
per a les eleccions municipals

«Preocupacions dels tortosins: noves piscines, arreglar carrers i voreres, millorar la neteja i impulsar la creació de llocs de treball»

Amb l’aplicació d’una reducció del mòdul corresponent a l’índex de rendiment aplicable a l’IRPF

ACTUALITAT

FOTO: YASMINA CURTO
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El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha presidit aquesta
setmana el Consell de
Direcció de l’Administració
Territorial de la Generalitat,
en què han destacat temes
com el nou producte de
turisme familiar que projecta
el Departament d’Empresa i
Ocupació i que es podria
implementar als pobles de
l’Ebre o un brot de sarna en
cabres salvatges detectat a
la Terra Alta, entre d’altres.
En concret, Xavier Pallarès
ha destacat que el nou pro-
ducte de Turisme Familiar
destinat a pobles que
podran obtenir aquest distin-
tiu turístic “es presentarà en
breu als municipis per tal
que a través dels parcs
naturals del Delta de l’Ebre i
dels Ports i sota la marca
Ebrebiosfera es pugui
implantar aquest projecte

als diversos municipis
ebrencs que vulguin acollir-
se”.
D’altra banda, també en la
sessió del Consell de
Direcció s’han posat sobre
la taula dos projectes de
línies elèctriques: la línia 25
kV Paüls–Prat de Comte que
garantirà i reforçarà el sub-
ministrament elèctric actual
a les comarques del Baix
Ebre i la Terra Alta. I la línia
del Trabucador que “ja està
el projecte definitiu a punt
perquè informin els diversos
departaments implicats i
podria començar l’obra en
un parell de mesos, solucio-
nant així els problemes de
subministrament a l’empre-
sa explotadora de les
Salines, millorant també l’im-
pacte visual del paisatge
deltaic i sobretot evitant la
sinistralitat que la línia actual
havia provocat”, ha explicat
el delegat del Govern.
Al mateix temps, en la reu-
nió del Consell de Direcció
s’ha tractat extensament el
brot de sarna sarcòptica

que s’ha detectat en alguns
exemplars de cabra hispàni-
ca en una zona de 4 àrees
de caça dels termes munici-
pals d’Horta de St. Joan,
Prat de Comte, Bot i
Gandesa, després de la
mort de 2 exemplars. En
aquest sentit, Pere Vidal ha
destacat que el DAAM ja ha
posat en marxa un protocol
d’actuació transversal que
inclou la revisió de tots els
ramats privats de les Terres
de l’Ebre i les analítiques a
tots aquells exemplars que

es considerin sospitosos de
la malaltia i, finalment, com
a darrera mesura s’abatrien
els animals que fossin afec-
tats. Al mateix temps, el
director territorial ha especi-
ficat que “només han localit-
zat dos positius però, tenim
la sospita que podria haver
afectats uns 10 o 12 exem-
plars en les àrees de caça
privades, mentre que cap
d’ells es troba en la Reserva
de Caça dels Ports, per
això, donarem autoritza-
cions als privats per contro-

lar el seu espai i abatre
exemplars en cas de neces-
sitat, o bé els donarem
suport si així ho sol·licitin a
l’administració”. 
El brot no implica una situa-
ció crítica per a l’espècie de
cabra hispànica als Ports,
segons ha avançat Pere
Vidal que ha destacat que
“si cal augmentarem el
número d’exemplars nets
que tenim al tancat i garantir
així que l’espècie continuï
més enllà d’aquest episodi
de sarna”.

El divendres 16 de gener, es
va celebrar l’Assemblea de
militants de Convergència a
l'Ampolla, amb l’assistència
de la presidenta de la
Federació de les Terres de
l'Ebre,  Imma Juan Franch,
del president del Consell
Comarcal i de la Comarca
del Baix Ebre, Lluís Soler
Panisello, del president local
de l'Ampolla, Joan Juan Aixa i
de l'alcalde de l'Ampolla,
Paco Arasa Pascual, amb la
finalitat d’elegir el candidat

per l’Alcaldia per les pròxi-
mes eleccions municipals del
mes de maig.  Joan Juan, va
demanar que al haver-hi
només un candidat,
l'Assemblea li donés el seu
vot, el que es va produir per
aclamació. En Paco Arasa va
explicar que ha estat regidor
i formant part de l'equip de
govern des del 1999 fins al
2011, quan va accedir a
l'Alcaldia, revalidant la majo-
ria absoluta que havia assolit
l'anterior alcalde Francesc

Sancho. També va fer un
balanç “positiu de la gestió
d'aquests quatre anys”,
agraint als regidors de l'e-
quip de govern la bona feina
feta al llarg de la legislatura.
Tot i així, va reconèixer que la
legislatura no ha estat fàcil,
“per la reducció de recursos
propis que tanmateix, l'equip
de govern ha sabut pal·liar
amb un major control de la
despesa, que no anés en
detriment dels serveis que
presta l'Ajuntament i que per

tant reben els ciutadans”. A
continuació va comunicar
tres baixes: Laura Molina
Cabrera, que després de
tres mandats, la seva feina
amb viatges continus, no li
permet prestar els temps
necessari; Santi Cervera
Blanch i la tercera la de
Francesc Sancho, l'Alcalde
de "sempre" que va acom-
panyar l’expansió de
l'Ampolla des de la seva
segregació i, que creu ha de
deixar a Paco que “voli tot

sol”. També es va informar
que la llista, amb les altes
conseqüents, està per aca-
bar de confirmar-se i que
“quan ja sigui segura, es farà
saber a la militància”.

Paco Arasa, elegit com alcaldable per l’Ampolla

Obre al públic
el nou parc
infantil d’en
‘Patufet’, a la
Ràpita

El brot de sarna a la Terra Alta i el nou producte de turisme familiar a
l’Ebre, temes destacats en el Consell de Direcció de Govern

També es van posar sobre la taula 2 projectes de línies elèctriques: la25 kV Paüls-Prat de Comte i la del Trabucador

En l’assemblea local de militants de Convergència

ACTUALITAT

Sant Carles de la Ràpita és
el municipi número 59 de
Catalunya que obre un dels
parcs infantils inspirats en
el conte d’en Patufet, que
han estat dissenyats per la
il·lustradora Pilarín Bayés i
que formen part d’una sèrie
limitada de parcs infantils
produïda per l’empresa
osonenca Entorn Urbà.
L’ajuntament rapitenc ha
obert aquest dimarts l’equi-
pament, ubicat a l’avinguda
Jaume Pere Pons, concre-
tament davant el col·legi
públic Carles III,  i han estat
nombroses els infants que
l’han pogut estrenar amb
molta il·lusió.
En aquest cas, els accesso-
ris típics d'un parc infantil -
el tobogan, el gronxador o
la caseta- s'han transformat
en escenes del relat d’un
dels contes tradicionals
catalans més coneguts.
L’espai consta d’un panell
on s'explica el conte d’en
Patufet amb il.lustracions,
dos jocs de molla amb els
dibuixos d'en Patufet i el
Dineret, un tobogan amb el
dibuix del Bou, un gronxa-
dor amb el dibuix de la Col,
un balancí amb el Cistellet i
una caseta que és la
Botiga.
Els materials que s'utilitzen
per als jocs són d'alta qua-
litat i resistència (fusta trac-
tada, acer inoxidable i HPL)
i es fabriquen d'acord a les
normatives europees de
seguretat EN1176 i
EN1177.
La idea de crear un parc
infantil dedicat al Patufet va
sorgir de l’Ajuntament de
Vic per homenatjar la nino-
taire Pilarín Bayés. 
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El president del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí, acompan-
yat per la directora del pro-
jecte, Pili Carballo, ha pre-
sentat aquesta setmana les
accions més destacades
que es desenvoluparan a la
comarca l’any 2015 dins del
projecte Ribera d’Ebre VIVA-
Treball a les 7 comarques.
Durant l’any 2015, el Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, en el marc del pro-
jecte, invertirà 381.273,14
euros en accions per dina-
mitzar l’activitat econòmica
de la comarca i generar ocu-
pació. El projecte de
desenvolupament econòmic
i ocupacional Ribera d’Ebre
VIVA compta amb el suport
de la totalitat dels ajunta-
ments de la comarca, 18
entitats i 165 empreses, un
35% més d’empreses res-
pecte a l’any anterior. El total
de les accions que es desen-
voluparan al llarg d’aquest

2015 se centren en dos
pilars fonamentals: millorar
la competitivitat de les
empreses i millorar l’ocupa-
bilitat de les persones amb
dificultats d’inserció al món
laboral. Cal recordar que
totes les accions desenvolu-
pades pel projecte Ribera
d’Ebre VIVA-Treball a les 7
comarques són fruit de la
col·laboració público-privada
i el consens entre el sector
públic i el sector privat.  Per
aquest any es manté com a
objectiu principal la creació
de llocs de treball a la
comarca mitjançant la millo-
ra de la competitivitat del
sector agroalimentari, sec-
tor estratègic a la comarca
pel seu potencial de creixe-
ment i els llocs de treball que
genera, en base al foment
de la innovació dels sectors
oleícola i vitivinícola i la inter-
nacionalització cap als paï-
sos nòrdics amb les empre-
ses de fruita dolça de pinyol.
La reducció dels costos en
la producció d’oli i d’olives
continua sent una assignatu-
ra pendent a la comarca,

especialment per a l’entrada
del producte als canals
nacionals i internacionals.
Amb aquesta finalitat es for-
marà als empresaris del sec-
tor oleícola en la utilització
de l’eina informàtica de con-
trol de costos i en la imple-
mentació de mesures d’es-
talvi individuals i col·lectives.
La creació i comercialització
conjunta d’un nou vi a la
Ribera d’Ebre per a un tar-
get-client específic del seg-
ment consum és un dels rep-
tes més destacables amb
els empresaris del sector
vitivinícola, que aglutina un
total de 23 cellers.
A més, durant l’any 2015 es
realitzarà un curs d’opera-
cions auxiliars de fabricació
mecànica de 440 hores, 70
de les quals són pràctiques
professionals no laborals a
empreses de la comarca.
Aquesta formació, dirigida a
joves d’entre 18 a 30 anys,
està vinculada a un certificat
de professionalitat i dóna
resposta a una demanda de
les empreses del sector
industrial de la Ribera

d’Ebre. Des del projecte
Ribera d’Ebre VIVA també es
realitzaran seminaris de
suport al teixit productiu
local per afavorir la millora
de la competitivitat de les
empreses, es potenciarà el
desenvolupament turístic del
GR-99, i el treball conjunt
amb la Taula Comarcal de
Turisme de la Ribera d’Ebre
per difondre els actius turís-
tics de la comarca seran els
eixos de les actuacions diri-
gides a la millora de la com-
petitivitat de la industria
turística comarcal. L’eslògan
Ribera d’Ebre, l’has de conèi-

xer serà el referent de la
campanya de promoció que
començarà abans de la pro-
pera Setmana Santa. 
En l’àmbit dels serveis a les
persones, es dóna continuï-
tat per quart any consecutiu
al Dispositiu d’inserció socio-
laboral Ribera d’Ebre VIVA
amb l’objectiu d’acompanyar
persones en risc d’exclusió
social en el seu procés d’in-
serció sociolaboral i a les
empreses del territori mit-
jançant la definició de mapes
ocupacionals i el suport als
processos de contractació.

El Consell Comarcal de la Terra Alta i el
Consell Regulador de la Denominació
d'Origen dels vins de la Terra Alta par-
ticipen a les XII Jornades de la Tòfona
de Morella, que tindran lloc a la capital
de la comarca dels Ports del 23 de
gener al 15 de març de 2015. Avui
divendres, dia 23, tindrà lloc la presen-
tació pública d'aquesta cita gastronò-
mica, que vol posar en valor un dels
ingredients més preuats de la gastro-
nomia valenciana. 

Durant la presentació es podran
degustar alguns plats d'aquestes jor-
nades i els vins de la Terra Alta. 
En aquesta edició, es tornarà a apos-
tar per les demostracions de cuina en
viu (showcookings) i per degustacions
de productes del territori, els diven-
dres i dissabtes, a la llotja de
l'Ajuntament de Morella.
En aquestes demostracions els vins de
la DO Terra Alta també seran protago-
nistes, juntament amb l'oli del Territori

del Sénia i amb la marca Productes de
Morella.
Durant gairebé dos mesos, onze res-
taurants de Morella oferiran menús
gastronòmics amb la tòfona com a
principal protagonista, a uns preus que
oscil·len entre els 26 i els 40 euros el
cobert.
El Consell Comarcal de la Terra Alta
forma part, juntament amb el Consell
Comarcal del Matarranya i l'Ajuntament
de Morella, de la iniciativa "Tres territo-

ris, una mateixa terra", de promoció
turística i econòmica, la qual cosa ha
facilitat la participació dels productes
de la Terra Alta al principal certamen
gastronòmic que Morella celebra
durant l'any.

La Terra Alta participa a les 
XII Jornades de la Tòfona de Morella

Dimarts va tenir lloc a
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre la firma de l'acta de
replanteig de la primera
fase de les obres de pro-
tecció i estabilització dels
talussos del penyasegat
del castell de Móra d'Ebre
sobre els edificis del carrer
de Gràcia i el passeig de
l'Ebre. Amb aquest acte ja
es poden començar els
treballs d'aquest projecte,
adjudicat per un import de
360.102,70 euros a la
unió temporal d'empreses
(UTE) formada per
Construccions Jaén Vallés,
SL i Urcotex Immobiliària,
SL.

Protecció dels
talussos del
Castell de 
Móra d’Ebre

L’alcalde de Móra d'Ebre,
Joan Piñol, s'ha reunit amb
els comandaments de la
comissaria de Móra d’Ebre
dels Mossos d'Esquadra,
Oriol Pascual i Rafel Gisbert, i
i amb el cap de la Policia
Local de Móra d'Ebre,
Ramon Sastre, per avaluar el
balanç de les dades deliqüen-
cials a la població durant l'any
2014.  En el global de delic-
tes hi ha un important des-
cens. En l'apartat de faltes
penals, es va seguir la matei-
xa tendència a la baixa  que
en els delictes. Les faltes con-
tra el patrimoni també van
registrar un lleuger descens
en comparativa a l’any ante-
rior.

Davallada dels
delictes i de les
faltes penals a
Móra d’Ebre

L’any 2015 el projecte Ribera d’Ebre VIVA-Treball 
a les 7 comarques invertirà més de 380.000 euros  

Per dinamitzar l’activitat econòmica i generar ocupació

El Consell Comarcal i la Denominació d’Origen dels vins 

ACTUALITAT
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L'Alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu, ha
destacat que tot i que
aquests pressupostos han
estat elaborats en un con-
text difícil econòmicament
"són uns pressupostos
ben treballats, realistes,
que compleixen amb el pla
d'ajust aprovat, que con-
templen les principals
inversions d'aquesta legis-
latura i que segueixen

apostant pel sector del
turisme amb un increment
de la partida".
Les inversions, que ascen-
deixen a 2.893.835,94
milions d'euros, preveuen
la construcció de les
rotondes de la corba del
Vivet i l'antiga cambra
arrossera; el condiciona-
ment de la plaça 20 de
maig i plaça del Sequers,
la construcció del casal
de l'esport Aube i la sego-
na fase de l'urbanització
Riumar, entre d'altres. El
grup de CIU s'ha abstin-
gut. Per la seva banda el

PP ha votat a favor perquè
segons paraules del porta-
veu Tomàs Castells
"enguany si que són uns
pressupostos ajustats a la
realitat, que es troben dins
la normalitat" tot i això
com a condició del recol-
zament "hem demanat que
s'inclogue una partida per
a l'evacuació de les
aigües pluvials" .
El Ple també ha aprovat,
amb la unanimitat de tots
els grups ERC, PSC, PP i
CiU, la proposta d'adhesió
al Grup d'Acció Local,
Consorci per al desenvolu-

pament del Baix Ebre i
Montsià durant el progra-
ma de desenvolupament

rural de Catalunya 2014-
2020.

L’Ajuntament de Deltebre aprova un pressupost «realista»
de 12,9 milions d’euros per aquest 2015

Les inversions ascendeixen 2.893.835 ME

Joana Ortega, vicepresi-
denta del Govern de la
Generalitat de Catalunya,
serà l’encarregada d’inau-
gurar demà dissabte dia
24 de gener, el Parc del
Bon Repòs, un espai  verd
i de lleure, que ha comptat
amb finançament propi de
l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar i el PUOSC(Pla Únic
d’Obres i Serveis de
Catalunya). L’acte tindrà
lloc al Parc del Bon Repòs
a les 17h.
L’Estany Tort
D’altra banda, dins de l’ac-

tualitat calera, la setmana
passada van finalitzar els
treballs de restauració de
la llacuna de l’Estany Tort.
Així, finalment s’ha proce-
dit a la recuperació de la
llacuna gràcies al treball de
l’associació, sense ànim
de lucre, Paisatges Vius
amb la qual l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar té un
acord de custòdia per
aquest espai natural.
L’objectiu es restaurar la
llacuna perquè posterior-
ment es pugui incorporar
el fartet i samaruc, espè-

cies en perill.
“Una vegada recuperada la
llacuna el que farem serà
delimitar-ho i acompanyar-
ho de cartells indicatius on
s’explicarà el valorar natu-
ral de l’indret.”, explica
Guillem Mas, tècnic de
Paisatges Vius.
Finalment, informar que
representants de l'Àrea de
Turisme de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar es troben
aquests dies a la fira nàuti-
ca, la Boot de Düsseldorf
que té lloc a Alemanya del
17 al 25 de gener. Aquesta

fira és una plataforma de
ressò internacional on el
municipi de la Cala no ha
volgut perdre l'oportunitat
de ser-hi present. Així sota

la marca Estació Nàutica
Costa Daurada l'Ametlla de
Mar mostra els seus
encants al públic Alemany i
Internacional.

La vicepresidenta Joana Ortega inaugurarà el Parc del Bon Repòs

El PSC ha presentat 53
esmenes per a les Terres
de l'Ebre als pressupos-
tos de la Generalitat per al
2015 que es debaten
aquesta setmana en el
Parlament i que incideixen
sobretot en ocupació,
atenció a les persones,
infraestructures i medi
ambient. A banda d’aques-
tes, n’hi ha més de 200
que el Grup Socialista ha
presentat de caire més
genèric però que afecten
al territori centrades bàsi-
cament en els serveis, la
salut, l’educació, la lluita
contra la pobresa i l’aten-
ció a la infància, a banda
de la reclamació del paga-
ment del deute contret
per la Generalitat amb els
municipis. Des de la fede-
ració de l’Ebre, els seus
portaveus, Enric Roig i
Francesc Miró, han fet
una crida a ERC perquè
aprovi aquestes propos-
tes que beneficiaran les
Terres de l’Ebre i dignifica-
ran els comptes que CiU
ha previst per al territori i
que els socialistes han tor-
nat a titllar de vergonyo-
sos i miseriosos ja que
representen una davallada
del 7% respecte a l’any
passat i del 86% respecte
al 2010, darrer any de
govern socialista. 

El PSC apel.la
CiU i ERC que
aprovin les
esmenes
presentades 
en benefici 
de les TE

ACTUALITAT

Demà dissabte, a les 17 hores, a l’Ametlla de Mar

Un jutjat de Castelló
assenyala que els
terrenys al terme munici-
pal de Vinaròs on es va
instal·lar la planta terres-
tre del Castor no eren
compatibles segons el
plantejament municipal.
La sentència dóna la raó
a l’empresa demandant
Río Cenia, una de les prin-
cipals opositores al pro-
jecte juntament amb la
Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del
Sénia. Nova polèmica. 

La concessió de la
llicència d’obres
de la planta

terrestre Castor es
declara nul.la

El grup de CIU s'ha abstingut, en l’aprovació al pressupost, perquè segons explicava el seu portaveu, Lluís Soler, "no podem donar suport perquè no hem participat en la
seva elaboració, la nostra però és una  abstenció constructiva" mentre afegia "són uns pressupostos d'ajustos i eleccions perquè compleixen els criteris de la llei de mo-
rositat i prioritzen moltes de les promeses electorals fetes”. El portaveu de CIU Deltebre ha destacat que “dins del marge que ens permet l’actual pla d’ajust, hauri ́em de
treballar amb reflexió i conscie ̀ncia per tal d’impulsar aquelles dotacions pressupostàries que són més necessa ̀ries per al present del municipi i també aquelles que ens
permeten dibuixar el seu futur a partir d’un rumb i idees clares”. En aquest sentit, Soler ha enfocat la seva exposició a partir dels següents tres eixos: programes socials,
impuls de l’economia i imatge de municipi. “Tres pilars ba ̀sics – tal i com ha explicat Soler – que haurien de definir el pressupost de l’Ajuntament de Deltebre per a en-
guany i també per als propers exercicis, tal i com ja venim reclamant durant els darrers anys”. D’aquesta manera, el portaveu ha destacat que s’haurien d’augmentar les
dotacions destinades a impulsar l’economia i l’ocupació que, en el pressupost aprovat pel plenari, només contemplen una assignació del voltant de 80.000€, amb només
un increment de 6.000€ respecte l’any anterior. Per altra banda, i en relació amb la imatge del poble, és a dir, l’estat i manteniment dels carrers, la neteja de les platges,
l’adequació dels camins rurals...es proposa una dotacio ́ pressuposta ̀ria global del voltant de 470.000€, amb un increment de 16.000€ respecte el darrer exercici.
I, finalment, pel que fa a polítiques socials, la seva dotació és de 120.000€ i no contempla, cap tipus d’augment. En aquest sentit, el grup municipal de CIU troba en fal-
ta una aposta dirigida a la creació de programes de serveis socials que ajudin a les persones del municipi que més ho necessitin. De fet, a hores d’ara, el 95% d’aques-
ta dotació és la ja concertada amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. El portaveu de CIU Deltebre, Lluís Soler, ha afirmat que “aquests tres eixos haurien de tenir me ́s re-
llevància i incidència en l’actual pressupost”. Me ́s tenint en compte que la dotació per polítics i la seva imatge ascendeix al voltant de 330.000€, el bloc que correspondria
a foment de la cohesió però que no aporta retorn econo ̀mic a Deltebre, però si promoció política, s’eleva també als 330.000€ i la dotació de consultoria externa e ́s de
gairebé 200.000€. El grup de CIU Deltebre s’ha comprome ̀s, en el cas que lideri el proper govern municipal, a treballar per les polítiques socials, a impulsar l’economia
i a millorar la imatge del municipi, així com dissenyar uns pressupostos me ́s participatius i propers a la ciutadania fomentant la participació de tots els grups polítics, a
diferencia del que s’ha realitzat aquests u ́ltims anys per part del govern municipal que no ha tingut en compte a CIU com a principal partit de l’oposicio ́.

CiU: “Més programes socials, més impuls de l’economia i més imatge, tres eixos que 
haurien de definir el pressupost de Deltebre”
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L’Associació Amics dels
Josepets prepara per
segon any una caminada
pels espais de Tortosa rela-
cionats amb Mossèn Sol i el
Col·legi Sant Josep, per al
proper diumenge 1 de
febrer de 2015.
Per commemorar la festivi-
tat de Mossèn Sol, l’asso-
ciació Amics dels Josepets
ha preparat una visita guia-
da per diferents espais d’in-
terès de la ciutat històrica i
del nucli antic, i un esmor-
zar de germanor als patis
del col·legi Sant Josep.
L’activitat tindrà lloc el matí
del diumenge 1 de febrer
de 2015. El punt de troba-
da serà la plaça Sant
Jaume, al barri de
Remolins, a les 9 h. 
S’ha escollit aquest punt de
partida de la ruta perquè

antigament a la plaça Sant
Jaume s’hi ubicava l’esglé-
sia homònima, que va ser
el primer destí de Mossèn
Sol a la ciutat.
La “ruta Mossèn Sol” tindrà
el següent itinerari:
- Plaça de Sant Jaume. 
- Call Jueu. 

- Jardins del Príncep. 
- Aiguaneix de l’Esperança. 
- Fortificacions Avançades
de Sant Joan. 
- Castell de la Suda. 
- Fortí del Bonet. 
- Esmorzar als patis del
Col·legi Sant Josep.  
A les 11h està previst arri-

bar al col·legi Sant Josep,
on es farà l’esmorzar.
L’activitat és gratuïta i
opcionalment qui vulgui pot
adquirir el tiquet-esmorzar
per 5 euros. Més informa-
ció a la pàgina web de l’as-
sociació http://amicsdels-
josepets.com.

Per fer de la participació una eina d’integració i cohesió social reforçant els vincles

Festes Sant Gil de Frederic

El conseller d’Interior de la
Generalitat de Catalunya,
Ramon Espadaler, va presidir
ahir un conveni entre el
Departament i l’Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs II,
A.I.E (ANAV).
El conveni, que signaran el
director general de
Prevenció, Extinció

d’Incendis i Salvaments,
Ramon Parés, i el president
de l’Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs, José Antonio
Gago, té com a objectiu
millorar la seguretat, eficàcia
i la coordinació dels recursos
propis de les centrals nucle-
ars i de la DGPEIS en cas d’e-
mergència.

Signatura d’un conveni amb l’ANAV

Fira Tortosa comença l'any
amb dues cites firals impor-
tants: TortosAntic, la 1a fira
d'antiguitats (6, 7 i 8 de
febrer), i la 4a edició de FES-
TAST, la fira alimentària de les
Terres de l'Ebre. El pavelló
firal serà l'escenari d'aquests
dos certàmens firals especia-
litzats, que en el cas de FES-
TAST pretén la consolidació
d'una trobada bienal que aspi-
ra a continuar creixent en
expositors i visitants, mentre
que TortosAntic s'estrena al

nostre municipi amb l'objectiu
d'esdevenir el referent al sud
de Catalunya en el mercat
d'antiguitats de qualitat. El
tinent d'alcalde de Promoció
de la Ciutat, Emili Lehmann, i
el director de Fira Tortosa,
Ramon Ferrando, han presen-
tat avui els detalls d'aquestes
dues fires. FESTAST continua
el model de dos dies (dissab-
te 14 i diumenge 15 de març)
destinats al públic en general
i un dia, dilluns 17, enfocat als
professionals.

Cites firals a Tortosa

Amb aquesta iniciativa, les
entitats promotores volen
millorar la cohesió social a
Amposta facilitant, d’una
banda, la participació a les
activitats veïnals de les per-
sones arribades amb la
immigració tot posant en
valor les seves competèn-
cies socioculturals i profes-
sionals al servei del conjunt
de la ciutadana i, d’altra
banda, creant nexes entre
aquestes persones nouvin-
gudes i d’altres veïns i veï-
nes que s’ofereixen per aju-
dar-los en el seu procés d’a-

collida i coneixement de la
ciutat, les seves tradicions i
recursos.
Per a fer-ho, d’una banda, al
Servei d’Atenció al veí  -diri-
git a tots els veïns- que
informa sobre els recursos
existents a la ciutat i recull
les inquietuds de la ciutada-
nia,  s’ha afegit un especia-
lista que assessora en
temes d’estrangeria; una
dotzena de voluntaris aju-
den a persones que acaben
d’arribar a la ciutat a apren-

dre català en grups reduïts;
s’ha habilitat un espai d’a-
companyament escolar del
que participen voluntaris i
familiars dels escolars
beneficiaris, mentre que,
per la seva banda, el nous
veïns s’ofereixen com a
voluntaris, entre d’altres,
per ajudar en tasques de
mediació, fer cursos de llen-
gües per a infants i adults
(francès, anglès, àrab, etc),
així com per participar als
diferents programes cultu-

rals i socials duts a terme
tant per la FAVV com per
d’altres entitats.
Amb el projecte es vol crear
un espai de confiança que
permeti reforçar els vincles
entre persones que acaben
d’arribar a la ciutat i la resta
de veïns i veïnes per a que
col·laborin en la creació i
execució de projectes i acti-
vitats d’interès general,
prioritzant una sensibilitat
més de caire social.

La FAAV lidera un nou projecte a
Amposta entre veïns 

Des del mes d’octubre la
Federació d’Amposta
d’Associacions de veïns
(FAAV), juntament amb
l’Associació Voluntariat i
Participació Terres de
l’Ebre (VIPTE) i
Cooperació Activa ONGD
estan implementant el
projecte “Tots i totes som
veïns i veïnes, tots i totes
fem Amposta!”,  que
compta amb la col·labo-
ració de l’Obra Social la
Caixa i en el que estan
implicats més d’una tren-
tena de voluntaris.

Segona edició de la ‘Ruta Mossèn Sol’
Organitzada per l’Associació Amics dels Josepets 

ACTUALITAT

Comencen avui divendres,
fins diumenge, amb diversos
actes dels que destaca la
missa solemne en honor de
Sant Gil de Federich patró
dels comerciants i missioners

a l’altar de la Mare de Deu de
la Cinta. Veneració de la
relíquia del Sant i reparti-ment
de creuetes beneïdes.
Amb la participació i acom-
panyament de l’Orfeó Tortosí.

L'Ajuntament de Tortosa ha
decidit ampliar l'oferta cultu-
ral gratuïta a la ciutat, oferint
visites de franc al Centre
d'Interpretació del
Renaixement i als Jardins de
Príncep, tots els últims diu-
menges de mes. Fins ara

aquesta possibilitat només
estava reservada al Museu
de Tortosa. Aquells que ho
vulguin podran aprofitar el
proper diumenge 25 de
gener per visitar gratuïta-
ment qualsevol d'aquests
tres equipaments turístics.

Demà dissabte dia 24 de
gener, Los Comediants de
Tivenys actuaran, després
d’haver-ho fet ja a les festes
de Tivenys i a Bítem, a
l’Auditori de Tortosa presen-
tant A l’armari i a llit...al pri-
mer crit. Part de la recapta-
ció anirà destinada a la Lliga
Contra el Càncer. 

Novena edició del Festival de Vídeo i Art Digital Strobe, organitzada
per Lo Pati-Centre d’Art de les Terres de l’Ebre i que s’inaugurarà
aquest dissabte 24 de gener, amb l’espectacle d’humor postmo-
dern Ultrashow de l’artista i còmic Miguel Noguera. La primera és
de l’obra Teatre Apocalyptic d’Oriol Nogués.

Actualitat

El fins ara agent de la Policia
Local de Deltebre, Armando
Zaragoza Trueba, ha jurat el
seu nou càrrec de caporal del
cos policial municipal després
de superar amb èxit el curs de
caporal a l'Escola de Policia de
Catalunya. D'aquesta manera,

tal com marca el protocol,
davant de l'alcalde, José Emilio
Bertomeu del regidor de
Governació, Jordi Torres i del
caporal en cap Juan Jose
Bertomeu, Zaragoza ha
promès fidelitat al rei, a la
Constitució i a l'Estatut.

Nou Caporal a Deltebre

Los Comediants, a Tortosa 

Oferta cultural gratuïta
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CRAC de la setmana: Joan Pinyol, alcalde de Móra d’Ebre
BELEN GINÉ

“LA GENT DE MÓRA D’EBRE TORNA A TREURE PIT, ORGULLOSA DE SER-HO”
Joan Pinyol Mora, alcalde
de Móra d’Ebre des del juny
2011 i diputat provincial,
parla al Més Ebre valorant
el seu mandat.

Més Ebre: Pot fer-nos un
balanç d'aquest darrer
mandat? Quins objectius
s'han aconseguit?
Joan Pinyol: El balanç és
positiu perquè tot i els difí-
cils moments que els ajun-
taments estem patint en
l'àmbit econòmic per la
manca de recursos hem
aconseguit baixar l'endeu-
tament de 60 punts, la
legislatura anterior el deute
era de 178% i ara ens tro-
bem vora un 115%. A més
a més, i a pesar de les cir-
cumstàncies hem tingut
una de les legislatures amb
majors inversions gràcies
als recursos obtinguts de
fora, ja que els recursos
propis els hem utilitzat per
pagar el deute el més aviat
possible per evitar interes-
sos. I hem fet obres com
Talús del Castell, per a la
seguretat dels veïns de la
zona que vivien en constant
por a què pogués enderro-
car-se. Per últim, voldria
destacar el 1,2 milions
invertits en el canvi d'imat-
ge dels carrers del municipi
amb plantes i arbres, nou
enllumenat, asfaltat de
carrers i millora de les vore-
res.
ME: Han pogut rebaixar
l'endeutament, quines
mesures han hagut de por-
tar a terme per poder fer-
ho?
JP: Doncs destinant vora
700.000 euros a l'any dels
recursos propis a pagar el
deute ja què entenem que
si no aconseguim baixar el

deute, l'ajuntament no té
futur perquè els interessos
et mengen; és una bola que
s'ha de frenar. I les inver-
sions les hem fet buscant
recursos de fora gràcies a
ajuts extraordinaris conce-
dits per la Generalitat, pen-
seu que cada setmana vaig
a Barcelona, Tarragona i un
cop al mes a Madrid.
ME: Què no ha pogut fer?
JP: Les espines que hem
queden clavades però que
confio recuperar amb el
temps són les reformes al
Barranc de les Moreres i el
projecte de 2 hotels que
ens vindrien molt bé degut
a les poques places hotele-
res que tenim. Hem gene-
rat força llocs de treball i
hem aconseguit plans d'o-
cupació però ens falta
atreure més inversions al
municipi que generin llocs
de treball i això és difícil.
ME: Què està suposant per
a la població comptar en
l'actualitat amb la nova aula
universitària de la UNED?
JP: Estem satisfets perquè
ara comptem en tots els
nivells d'estudis. Hem sem-
brat la llavor i ara hem de
treballar perquè això vagi
prenent més força de cara
al pròxim curs.
ME: Com van viure el pro-
cés participatiu del passat
9N? Creu que Catalunya
esdevindrà independent?
JP: El 9N el vam viure
amb plenitud i col·laborant
amb tot el possible, ja que
desitgem estar en un estat
propi i lliure. Però sincera-
ment, ara sento decepció
amb el paper que han fet
alguns partits polítics,
Esquerra en particular, per
les discrepàncies a l'hora
de negociar. L'important és

el que volem aconseguir,
prioritzar per davant dels
partits prioritzant l’objectiu
comú, després ja es veurà
com es reparteix. I sí, crec
que podem assolir la inde-
pendència amb 5 anys.
Necessitem una estructura
prèvia i generositat per
part de tots.
ME: Què recomanaria a un
lector de Més Ebre per a
què visiti la seva població? 
JP: La zona de l' Aubadera
és fantàstica sobretot de
cara a la primavera, des-
prés el Castell de Móra té
unes vistes del riu especta-
culars i el conjunt d'ermites
(Santa Madrona, Sant
Jeroni, la del Calvari, etc.).
Per últim el nucli antic amb
els seus carrerons estrets i
amb molta història i el Pont
de les arcades.
ME: Quin lloc de la seva
població és especial per a
vostè?
JP: Jo tinc un lloc on hi vaig
sovint, l'ermita de Santa
Magdalena. Està dalt d'una
muntanya, té un tallat molt
bonic i el considero un lloc
ideal per rumiar i fer “bullir
el tupi”, és molt sa.
ME: Content amb la decisió
del jutjat contenciós admi-
nistratiu nº2 de Tarragona
de desestimar el recurs
presentat per la "Compañía
Españo la  de Sev ic ios
Públicos" (CESPA). Vol
comentar-ho?
JP: Estem satisfets del fet
que el jutjat ens hagi donat
la raó i hagi reconegut que
el procés dut a terme per
l'ajuntament era el correcte
i transparent, així que
reforça la nostra decisió.
Jo penso que el Consorci
ha agafat una deriva perillo-
sa i tot i que és una gran

eina, crec que ha d'obrir
finestres i ventilar, necessi-
ta canvis, aire nou.
ME: Segon any de la Tapa
Porca fins al pròxim 1 de
febrer.
JP: Això és genial, l'únic
problema és el pes que es
guanya. Però els catorze
restaurants participants
s'han esforçat i hi ha tapes
per llepar-se els dits i s'a-
companyen amb cervesa o
vi Priorat o Terra Alta. A
més a més, si se reunei-
xes 6 adhesius, es pot par-
ticipar en un sorteig d’un
cap de setmana per a dues
persones al Vilar Rural
d’Arnes, amb sopar i
esmorzar inclòs.
ME: Un personatge històric
que li ha marcat.
JP: Tinc especial predilec-
ció pel protagonista de la
pel·lícula La lista de

Schindler, basada en fets
reals. Em fascina la meta-
morfosis que fa el perso-
natge passant de ser una
persona pocavergonya,
que aprofita una situació
tan dramàtica com és una
guerra per a fer diners i
que al final sigui capaç d’u-
tilitzar tota la seva fortuna
per la qual ell havia lluitat,

la sacrifica per salvar per-
sones. Em resulta colpidor.
ME: Per concloure, vol afe-
gir alguna cosa més?
JP: Hem aconseguit que la
gent de Móra d'Ebre torni a
sentir-se orgullosa de ser
de Móra d’Ebre i això no té
preu.
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Amposta acull el XIV Campionat d’Espanya
d’Ergòmetre i el VII Campionat de Rem de Fons

La ciutat d’Amposta serà escenari
del XIV Campionat d’Espanya d’Ergòme-
tre i el VII Campionat de Rem de Fons
que tindrà lloc els dies 31 de gener pel
que fa a l’ergòmetre i l’1 de febrer el de
fons.
La Federació Espanyola i la Federa-

ció Catalana de Rem han atorgat al
Club Nàutic Amposta l’organització d’a-
quests dos esdeveniments que ja es
van organitzar a Amposta l’any 2013, i
que se celebren el mateix cap de set-

mana. Atenent a les xifres de les passa-
des edicions, s’espera la participació
de més de 400 remers d’arreu de la
península a aquestes competicions,
d’aquests, un centenar aproximada-
ment són de clubs de rem de les Terres
de l’Ebre i en total es preveu la partici-
pació de prop de 60 clubs d’arreu de la
península a més d’alguna representació
internacional com ara d’Israel o del Pe-
rú.

Un partit complicat perquè
el conjunt de l’Osona va jugar
amb molta intensitat i va obli-
gar a l’Ascó a fer un gran es-
forç. El partit, sobre tot al se-

gon temps, es va trencar i va
ser trepidant, amb arribades
a les dues àrees. Genís va
poder fer el 0-1 al minut 70
però fou el Manlleu qui a da-
rrera hora va tenir l’ocasió
més clara per haver guanyat.
Al final, empat sense gols en
un duel interessant en el que
el resultat fou just. 
L’Ascó, sent líder, jugarà a

casa diumenge contra el pe-
núltim, el Martinenc, amb
l’objectiu de conservar la
il.lusió d’un gran moment,
històric.

L’Ascó conserva el liderat

L’Ascó ha pogut mante-
nir el liderat. Segueix fent
història. Va acabar la pri-
mera volta com a campió
d’hivern i comença la se-
gona conservant el liderat.
Diumenge va empatar a
Manlleu (0-0).

TERCERA DIVISIÓ: FITA HISTÒRICA

Va empatar a Manlleu on va poder guanyar però també va poder perdre (0-0)

M.V.

Potser avui hi ha algú més
pendent del que és habitual al
missatge de la columna. Pot-
ser s’espera un comunicat
per la meua part per un in-
cidència desagradable que he
viscut darrerament. Però no.
El que passa dins del camp
dins del camp ha de quedar.
Es una expressió entre futbo-
leros i els que l’entenguin ja
saben a que em refereixo. A
més, aquí opino de qüestions
d’actualitat, però no perso-
nals. 

Mai es deixa d’apendre, ara
ja parlo en general, i és el que
intento fer cada dia. Continuo
pensant, com a primera con-
clusió, que el respecte i la dis-
ciplina són bàsics en qualse-
vol àmbit. Valors que volem i
que tant prediquem que s’han
de mostrar als joves. I ho se-
gueixo pensant. I són els que
hem de transmetre. I, a la ve-
gada, demostrar-los amb
fets. I el que també és impor-
tant és solucionar els proble-
mes aclarint-los i donant la ca-
ra sense enganys, des del
principi. Assumint la respon-

sabilitat que
pugui existir
pels mateixos.
Es el camí. I
sobre tot evi-
tar que tornin
a passar.

I una vegada explicat això,
m’agradaria avui aprofitar l’o-
casió per agrair a la gent que
segueix els reportatges que
penjo cada cap de setmana i
també del seguiment dels
programes que cada dilluns
emetem a Canal Terres de l’E-
bre. La complicitat és el més
gratificant a la feina. Superar
les 10.000 visites ha estat sa-
tisfactori i una mostra de l’in-
terès existent i també de que,
passats els anys, he establert
vincles amistosos amb tots
els clubs. I els seguiré creant.
Sempre pot haver-hi alguna in-
cidència, però hem d’estar
per sobre, malgrat que aques-
ta pugui ser dolorosa. 

També agrair, per últim, als
amics de l’Ametlla, del progra-
ma la Pachanga, per la seua
invitació al programa de di-
lluns. Fou excel.lent.

Seguir aprenent

Serà el cap de setmana del 31 de gener i 
l’ 1 de febrer

Cita amb el rem a Amposta

IRIS SOLÀ

Trobada de companys de la seua etapa com a jugador

Amics de Tarrazona
AMB MOTIU DEL SEU 65È ANIVERSARI

L’expresident del CF Am-
posta, José Luis Tarrazona,
amb motiu del seu 65è aniver-
sari, va organitzar dimarts una
trobada amb amics de dife-
rents etapes, des de l’escola
fins als que ha pogut anar fent
amb els anys en què va jugar,
fou entrenador i president. 

D’aquesta manera, van po-
der coincidir il.lustres del fut-
bol provincial com José Luis

Guerra, amb qui Tarrazona va
jugar al Lleida, o Llorca, Martí-
nez i Fernando Garcia Ramos
amb els que va coincidir al CD
la Cava, en l’èpocada daurada
del club blanciblau a la Mingo-
la. També van assistir amics,
entre altres, que formaven la
junta del CF Amposta anys en-
rera com Pere Valldeperez,
Climent o Toni Ruiz. 

Per entrenadors de futbol

Curs federatiu de segon nivell
A LA DELEGACIÓ DE LA FCF A TORTOSA

La Federació Catalana de
Futbol oferta un curs de segon
nivell d’entrenador que s’im-
partirà a la seu de la Federació
Catalana de Futbol a Tortosa a
partir del pròxim mes de fe-
brer. Es tracta d’un curs que
ofereix en exclusiva la Federa-
ció Catalana de futbol i que
equival a la llicència UEFA A.  

Aquesta titulació de segon
nivell habilita als entrenadors a
entrenar a tots els equips fede-
rats de la FCF i les seleccions
d’àmbit territorial o autonòmic,
així com els equips de 1a Ca-

talana, 1a i 2a Femenina i Ju-
venil Nacional. El curs compta
amb un claustre de professo-
rat format íntegrament per lli-
cenciats en Ciències de l’Acti-
vitat Física i l’Esport i que a la
vegada són entrenadors titu-
lats.  Les classes s’inicien el 2
de febrer  i finalitzen el 30 de
juny. Es faran els dilluns i dime-
cres de 18:00 a 22:00. 

El procés de matriculació ja
es troba obert i s’ha de fer a
través de la pàgina web
www.formaciofcf.com

Rapitenca i Amposta sumen un punt

Gasparin i Becerra, salvadors
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va sumar un
punt en la seua visita al Reddis,
dissabte (0-0). Un partit igualat i
en el que la clau va ser el porter
rapitenc, Miguel Gasparin, que
fou titular i que va aturar un pe-
nal que hagués estat, en el cas
de transformar-se, el gol del
triomf local. La Rapitenca acaba
la primera volta amb 25 punts i
amb tres jornades sense perdre.
Demà comença la segona volta
al camp del líder Morell, equip
que només ha perdut un partit,
precisament en la primera jorna-
da a la Ràpita.

L’Amposta, per la seua part,
va sumar un empat en el primer
partit de l’exili a Tortosa, per les
obres de remodelació de la ges-

pa al municipal ampostí (foto).
No va ser un bon partit. Becerra
en temps afegit va salvar un punt
fent l’empat. L’Amposta torna a
jugar diumenge a Tortosa, con-
tra el Vilanova (17h). D’altra ban-
da, el CF Amposta ha fet un co-
municat en el que indica que ha
suspès de les seues funcions,
com a mesura cautelar, a l’entre-
nador del futbol base a qui s’acu-
sa de pressumptes delictes co-
mesos a través d’internet.

L’Ascó va empatar a Manlleu (0-0) i segueix líder de Tercera.

CF Amposta

Comunicat 
del club
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El Gandesa es va avançar arran d’un gol de Pol, en acció
d’estretègia. Però Valerio, el millor local, va empatar. “Va ser
una llàstima, rebre el gol poc després d’haver fet el 0-1”,
deia Rafel Navarro, tècnic gandesà. Fins el descans, el Gan-
desa va aguantar bé tenint, a més, opcions com un gol anu-
lat a Gumiel, per fora de joc rigorós. A la represa, segons
Navarro, “el Vila-seca va sortir fortíssim, i ens va tancar a
dins del nostre terreny de joc. Nosaltres vam ajuntar línies i
intentàvem sortir a la contra, però ens durava molt poc la pi-
lota, ens van tancar amb desplaçaments llargs i centrades la-
terals continuades. Vam poder aguantar els primers 20' que
i després el duel va igualar una mica.  Tot i així, quan sem-
blava que podríem treure un punt molt bo, ens van marcar el
2-1 després d'una centrada lateral. Va ser una llàstima”.

El Gandesa fa tremolar el líder
EL VILASECA REMUNTA A POC DEL FINAL (2-1)

Espectacle Moisés Vizcarro
a la Cava. “Va ser increïble el
que va passar a la primera mei-
tat, sense haver-hi res, l’`àrbitre
es va complicar amb les targe-
tes amb un criteri peculiar. I
amb actitud xulesca i provo-
cant”, deien des del CD la Cava.
El Roda va anar per feina i es va
trobar amb amb el 0-2 al des-
cans. I la Cava amb dos menys.
A l’estadi hi hava tensió i es va
notar en el moment d’entrar els
àrbitres al vestidor. Vizcarro va

demanar la força pública. I, un
xic nerviós, va xiular la segona
part quan no va haver més
història. La Cava, que està a
punt de fitxar dos jugadors,
rebrà diumenge el Gandesa,
amb necessitat. 

Escàndol a la Cava
MOISÉS VIZCARRO LA LIA (0-3)

El R. Bítem va golejar a l’Ampolla (0-4) refent-se de la derrota
contra la Canonja. Àngel s’ha convertit en pichichi del grup amb
el seu ‘hat’trick’. Brillant temporada. Impressionant. 18 gols en
una volta. Al descans es va arribar amb el 0-1. I a l’inici de la re-
presa, tot es va decidir amb els gols dels visitants que, amb el
0-4, van tenir més opcions fins i tot. Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ampolla, admetia que “el R-Bítem, un gran equip, es va adaptar
molt bé al partit i ens va superar clarament. Es un equip fort,
equilibrat i que penso que estarà entre els tres primers, si man-
té aquesta línia. Nosaltres ara no estem bé mentalment i entre
tots hem de treballar per revertir la situació i canviar la dinàmi-
ca”. Batalla i Sergi Sabaté ja han fitxat i ara també s’incorpora
l’aldeà Sergi Ventura (Rapitenca). El calero Rullo, per motius, per-
sonals, ha estat baixa. 

El pichichi Àngel lidera el R. Bítem (0-4)
SERGI VENTURA FITXA AMB L’AMPOLLA

El Catalònia va veure trencada la ratxa de les darreres quatre jorna-
des amb una derrota contra el Valls (0-2). Segons Enric Aleixendri,
“sobre tot a la primera meitat vam jugar bé, penso que estàvem fent
un dels millors partits del que portem de lliga, ben posats i tenint op-
cions com el penal que no vam transformar. A la represa, el partit es
va igualar però vam seguir de la mateixa forma. Potser en els darrers
minuts, el fet de veure que podíem assolir la victòria ens va fer per-
dre intensitat defensiva i ells al final, en dos jugades, ens van marcar
els gols i es van emportar el partit. Penso que el resultat no va ser
just”. El Cata no pot fallar diumenge contra el SP i SP, a la Santa Creu. 

El Catalònia acusa la manca d’encert i
cedeix a darrera hora amb el Valls (0-2) 

TONI VA FALLAR UN PENAL AL PRIMER TEMPS

El Deltebre acabava la primera volta a Cambrils, un partit, després de
sis derrotes, clau per a tenir opcions de permanència i més contra un
rival directe. El tècnic Narcís deia que “fou un partit jugat en molta se-
rietat, defensivament vam estar molt bé. I a més vam fer el 0-1, el va
marcar Arnau, debutant; als pocs minuts ens fan l'empat i abans de la
mitja part una rematada de Jaume Pedra la desvia un defensa i mar-
quem l’1-2. La represa va ser una de les millors  en atac, moltes juga-
des ben trenades i arribades. Arnau va fer l’1-3 i Iker, l'1-4. En un xut
de fora de l'àrea la desvia un defensa i 2-4. Vam tindre alguna més
però ja poc clara. Punts importantíssims per a no despenjar-nos”.

El debutant Arnau Pedreny lidera un
triomf importantíssim per al Deltebre

ARRIBA DEL REUS JUVENIL

L’Alcanar té dèficit de punts respecte les primeres places. Per això,
si vol encara tenir opció de poder-se mantenir-se enganxat, no pot
fallar, i diumenge va estar prop de fer-ho contra el penúltim classifi-
cat, el Camp Clar. Els locals es van avançar en el minut 40 amb gol
de Vates i semblava que havien fet el més complicat. Però al primer
minuts de la represa van rebre l’empat i, llavors, van dominar i insis-
tir però sense precisió. La precipitació va fer acte de presència i no
hi havia claredat per definir les ocasions. I no va ser fins el minut 84
quan Chimeno fou letal marcant el 2-1. Diumenge, el Valls visita la Fa-
necada. No es pot perdonar per no perdre el vagó capdavanter.

Un gol de Chimeno manté la il.lusió
per a l’Alcanar (2-1)

ES VA PATIR PER GUANYAR EL CAMP CLAR

El J i Maria és segon en solitari. 

CANALTE

El Jesús i Maria visitava el
camp de la Canonja. Era el
partit de la jornada, tots dos
equips empatats a punts en
la segona plaça. Els locals,
revelació del campionat, te-
nien l’opció de posar-se en
solitaria a la segona plaça.
Però els va pesar la respon-
sabilitat. I, a més, el Jesús i
Maria va fer el millor partit
del campionat, amb fermesa
defensiva i amb ofici per
afrontar un duel d’aquesta
mena. I els de l’Aube es van
imposar fent un cop d’efecte

en el campionat, i en la seua
ratxa (9 jornades sense per-
dre 23 punts de 27). Era
també una prova per al Jesús
i Maria que no havia ogut
guanyar als rivals directes
(Vilaseca, Tortosa i R. Bítem).
Va fer-ho a la Canonja. Des-
prés d’un primer temps equi-
librat i travat. la segona part
comença amb la primera
arribada claríssima de Teixi-
dó que després de rebre una
gran assistència de Mauri es
quedava sol davant del por-
ter local i efectuava una gran

canonada que Tea va evitar
amb una espectacular inter-
venció. Al minut 54 es pro-
duia el 0-1, amb una centra-
da marca de la casa de
Teixidó de falta i Raül Gonzá-
lez la tocava amb el cap fent
el primer gol. Els visitants
van seguir ben posats i al mi-
nut 75 espectacular cavalca-
da d'Ivan González que es
desfeia de dos defenses i xu-
tava creuat al pal i un incisiu
José Mari aprofitava el refús
per fer el segon gol dels par-
tidalencs. Els canonjins van

retallar distàncies al minut
87 amb un penal comès per
Raül González per tocar la pi-
lota a l'interior de l'àrea amb
les mans i Moya feia el gol al
tranformar el penal. Al final,
1-2.
David Torres, un dels tèc-

nic del Jesús i Maria, deia
que “vam fer un gran partit,
sense dubte el millor de la
temporada. Molt ferms en
defensa i creant ocasions, a
més dels gols. El triomf fou
merescut i és un bon cop de
moral per seguir progres-

sant”. 
Sebas (porta punts a la ca-

ma després d'haver sofert
un accident laboral) i Aleix
Masdeu (ja té l'alta) van ser
baixa. Diumenge a l'Ampolla,
ja estaran els dos. No hi se-
ran Sergi Curto i Mauri que
van veure la cinquena groga.

Cop d’autoritat del Jesús i Maria
Els de l‘Aube són segons a la taula, a set punts del líder Vilaseca

VA VÈNCER AL CAMP DE LA CANONJA (1-2), EQUIP AMB EL QUE ESTAVA EMPATAT A PUNTS

El Tortosa, contrarrellotge i
sensa gaire marge d’errada, va
visitar el Camarles en un partit
que se li va complicar al primer
temps, però que va acabar
guanyant (0-1). Al primer
temps es van donar dues cir-
cumstàncies: el Tortosa va es-
tar espès i descentrat. Desubi-
cat, perdent moltes passades
interiors. I el Camarles, amb
els minuts, va estar esplèndit
pressionant i ofegant al rival,
imposant-se amb un ritme tre-
pidant. I, a més, va gaudir de

nombroses ocasions, amb una
pilota al pal i amb accions d’u
contra u davant de Povill, que
va salvar al Tortosa, parant a
més un penal clar comès so-
bre Cristian. En els darrers deu
minuts del primer acte, el partit
va igualar-se i el Tortosa va fer
una primera arribada. I, arran
d’una genialitat de Carles, amb
acció individual i xut des de fo-
ra de l’àrea, els de Crespo van
fer el 0-1 en un moment clau
(43’). A la represa, el Camarles
va acusar la intensitat en la que

havia jugat i també el fet de no
haver trobat premi al seu tre-
ball. El Tortosa, a més, va rec-
tificar i a la segona meitat va
dominar i ja va controlar el par-
tit. Llavors va ser Juanjo, por-
ter local, el protagonista. El
Tortosa no va poder sentenciar
i per això va patir fins el final.
Cal destacar també l’assetja-

ment de baixes que té el con-
junt roigiblanc: Javi Asin, Cris-
tian, Gerard i Marc. I Vilanova
fou substituit als primers mi-
nuts. El Tortosa visita demà el

Tancat. Li venen ara quatre jor-
nades claus i que poden definir.
Són les jornades que falten per
enfrontar-se al Vilaseca. Ha
d’intentar mantenir o reduir
distàncies perquè aquell partit
pugui obrir el campionat a la
part alta de la taula. 

ELS LOCALS FALLEN FINS I TOT UN PENAL I ELS DE CRESPO VAN DECIDIR AMB UN GOL DE CARLES (0-1)

Els locals es van quedar
amb nou abans del

descans.

Expulsions

El Tortosa va guanyar al camp del Camarles (0-1).

CANAL TE

Diumenge, el J. i Maria
visita l’Ampolla en el

primer partit de la
segona volta.

Segona volta

Asín, Marc, Gerard,
Cristian eren baixa i

Vilanova es va resentir
als primers minuts.

Tortosa

El Camarles perdona la vida al Tortosa que ho aprofita
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Qui era la Rapitenca en la temporada 2000/01? Gairebé ningú al futbol comarcal.
Ascó, La Sénia, Ulldecona i Roquetenc militaven a Preferent. La Rapitenca a la 1a.
regional. Després va arribar l'ascens i no va parar fins la 3a. divisió. Qui era en la
temporada 2008/2009 en el futbol base? Ningú. El CD Tortosa era el que domi-
nava amb quatre equips a la Preferent que entre tots van aconseguir 364 punts
davant d'una Rapitenca que amb només un equip va aconseguir 70 punts. La co-
sa va canviar la temporada següent que per primera vegada la Rapitenca li va
guanyar potencial però avui la no només és el líder, és el el rei del Bambo del fut-
bol base, només cal veure que actualment té 6 equips entre les preferents i les nacionals, enfront d'un
Tortosa amb 4, Amposta 2, i Ascó, 1. O sigui, només un equip gairebé més que els tres restants. La
temporada passada, va tenir sis equips a Preferent que van aconseguir 312 punts davant d'un Torto-
sa amb la meitat: 157. Aquesta temporada més del mateix, per primera vegada la Rapitenca té un
equip a la divisió nacional d'Cadet que està a meitat taula. Novament, una temporada més, la Rapiten-
ca agafa avantatge i la propera, la velocitat pot ser de creuer doncs el més segur que la Rapitenca no
baixi cap equip i el Tortosa té dos conjunts en descens i un tercer prop d’ell. Avui no només és líder el
futbol ebrenc la Rapitenca és que que domina i talla el bacallà ja que els jugadors aquesta comarca
que despunten volen anar a jugar-hi i fins i tot els de Tortosa (15 jugadors). Ascóha agafat força en el
futbol base mentre Amposta que era un dels bressols ha anat perdent dimensió davant la supremacia
de la Rapitenca i la tradició del Tortosa. La Rapitenca té un gran projecte que ha començat aquesta
temporada amb el primer equip amb 11 jugadors del planter molts d'ells titulars: Gerard Verge, Ivan,
Marc Tena, Vilarroya, Raul Istoc, Jony, Miguel Gasparin, Naci, Navarro, José Luis Rosales, Matamoros,
Enric...la pròxima campanya s'afegiran dos juvenils més i la flor i nata que està en el cadet de divisió
d’honor en tres anys arribaran al primer equip amb la qual cosa la Rapitenca tindrà un primer equip
com el Barça de titulars 7/8 jugadors del planter, els dos millors de la comarca i dues estrelles d’on
calguin. La Rapitenca ja no haurà de fitxar, s'alimentarà del planter, farà una plantilla jove en el primer
equip i potser podrà recuperar la tercera divisió. Tortosa, que va perdre el poder del primer equip i el
futbol base, no va saber veure que la Rapitenca portava la cinquena marxa posada, mentre a Tortosa
avançava frenat. Però això pot canviar com ja va passar el 2009, igual hi ha un buit de poder a la Ra-
pitenca, es desfà l’entremat i agafa el relleu el Tortosa. Però, si no hi ha cap contratemps, no ho crec
que sigui així. Del Tortosa va marxar de Carlos Soler, una situació de la que el president es va assa-
bentar per la premsa. Cal valorar que s’ha començat una nova etapa i que s’estan intentant ferbé les
coses. Però s’ha perdut terreny i ara costarà. Àlex Curto, una gran persona i gran professional, ha aga-
fat el relleu en la coordinació i intenta recuperar un Tortosa històric en futbol base que no només era
la mare d'aquestes comarques, sino que era el poder absolut. Serà pedrera o no pedrera de la Ràpi-
ta, perquè es nodreix de jugadors d'altres poblacions, però el resultat és que s’ha treballat bé. El pri-
mer equip és un més dins del club i poder veure’n sis durant dues temporades més en categories de
Preferent i Nacionals és una prova que en aquesta població es respira a mar i futbol. Això, l’afició om-
ple poc el camp per seguir el primer equip però veure un cadet contra el Barça, Espanyol, Lleida, Nàs-
tic o Girona, es demostra que en aquest club s'han fet les coses amb seny, sentit comú i sol una co-
sa: pensar en el bé del futur de l’entitat. Si no m'equivoco, veurem a una Rapitenca líder diversos anys
en futbol base i el primer equip podria tenir més domini si baixa l'Amposta i no puja el Tortosa. Pot pas-
sar de tot, fins que es canviï el nom aquest club:  Rapitenca - Terres de l'Ebre. Però també pot passar
que un dia les dues ànimes d'aquest equip deixin el club. Un Fernando Garcia, qui sap si no es pot ena-
morar d’una finladesa i se’n vagi a viure a aquest país. I l’altre Don Ramon, qui sap si es pot cansar i
se'n va a viure amb la seva dona a la Rivera Maya mexicana. I el geni del futbol base, Coto, qui sap si
se’n pot anar a caçar pingüins a Alaska. Si tot això passés, la Rapitenca pedria el lideratge actual.

RAPITENCA I AMPOSTA, SEGUEIXEN AMB LA SEVA BONA RATXA D’IMBATIBILITAT. Darreres cinc
jornades de la Rapitenca, només una derrota. Aquest equip és contundent, dels sis partits perduts qua-
tre han estat per la mínima; al camp del Reddis aquesta setmana, va fer un gran treball defensiu i a més
el porter no va ser el titular i va ser el millor, Miguel Gasparin. Diumenge visita al camp del líder que no-
més ha perdut un partit en tota la temporada i aquest davant la Rapitenca en la primera jornada (4-0). Am-
posta, la setmana passada entrenament en tres camps: Camarles, Ulldecona i Tortosa pel canvi de ges-
pa artificial. Ultims deu partits, trobades només una derrota. Va marcar com no Becerra. Tinc els dubtes
de que passaria si aquest equip li treuen aquest jugador, a Gustavo o a Victor Reales. Segur que estaria
cuer. Diumenge, contra el Lleida, l’Amposta no va jugar bé, però va sumar un punt ‘inextremis’ i d’or. 
SEGONA CATALANA - ELS CINC MAGNÍFICS AGAFEN CARRERILLA. Dels cinc primers classifi-
cats, 4 van guanyar i això confirma la bona marxa dels cinc magnífics. Vilaseca imbatut i segueix invic-
te, Jesús i Maria que vol tornar a 1a. Catalana costi el que costi; Tortosa que per tercera temporada es
pot quedar sense ascens; Canonja equip revelació i Remolins-Bítem que la seva meta ja està aconsegui-
da. Té assegurada la permanència. Aquests cinc conjunts en la jornada 34 estaran en les cinc prime-
res places o com a màxim un quedarà més baix. Arriba al Deltebre un jugador del juvenil del Reus, Ar-
nau Pedreny, i va ser un dels artífexs de la victòria del seu equip a Cambrils amb dues dianes. Jesús
Catalònia, com sempre, fa dues setmanes guanyava 0-2 a Camp Clar i li van empatar. Dissabte va fa-
llar un penal i al final va rebre dos gols. ¿Falta de concentració?. Que xulos són del Jesús i Maria. Em
van dir a meitat de la setmana passada que guanyarien a la Canonja i així va ser. El tàndem David i Jo-
se Mari està invicte, amb 7 victòries i 2 empats. Tortosa té moltes baixes, 3 de llarga durada: Gerard,
Cristian i Marc i jugadors tocats que van ser substituïts: David Vilanova, Carlos i Pau. Va guanyar patint
davant d'un Camarles que no va merèixer la derrota. L’equip de Bartolo no té sort. Povill va aturar un
penal i l’anterior visitant, el Valls, va empatar en els últims segons. Potser baixi el Camarles però donarà
guerra, l'equip va a més. El Gandesa va estar a punt d’armar-la a Vila-seca, es va avançar en el marca-
dor però va caure davant un líder a qui ningú ha estat capaç de marcar-li dos gols. Si fa dues setmanes
Figo va salvar l’Alcanar a Gandesa, aquesta setmana ha estat Chimeno qui ha donat un altre miracle en
el minut 86, amb el gol del triomf. Un Alcanar que no ha revertit la tònica tot i canviar d'entrenador, mol-

La Rapitenca s’ha emportat el futbol base ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

tes estrelles però molta irreguralitat. Em preocupa l'Ampolla: últimes sis jornades només dues victòries i
aquestes al seu feu i per la mínima davant rivals de la part baixa com el Camp Clar i el Sant Pere i Sant
Pau. I malgrat que hi ha rumorologia de que Cotaina podria ser cessat, els puc assegurar 100% que no
ho  serà. La setmana propera explicaré perquè. 
Sempre que perd un partit important el Remolins-Bítem, a la jornada següent reacciona golejant. Es l'equip
amb més punteria 52 gols, realitzats per deu jugadors, i només en dues jornades no ha marcat gol.
L’ÀRBITRE LA VA LIAR A LA CAVA. El podríem qualificar de tot a l’àrbitre Moisès Viscarro amb residèn-
cia sembla ser que a la Canonja, fins i tot de prepotent per trucar al descans als Mossos d'Esquadra. En
el partit de la Cava-Roda, abans del descans ja havia expulsat a dos jugadors locals i va treure un total de
8 targetes enfront d'una per al Roda. Però jo també reflexiono. Si els jugadors expulsats no diguessin res,
segur que la Cava hagués guanyat el partit contra arbitratges com el senyor Moisés. Millor veure, sentir i
callar.
TERCERA CATALANA, LA CLASSIFICACIÓ TRENCADA PER BAIX I EN EBULLICIÓ PER DALT. Qua-
tre equips que encapçalen la classificació, dos d'ells màxims favorits: Aldeana que aquesta jornada li va
aparèixer la verge i l’Horta fallava un penal als últims minuts i un Ulldecona que va fer un passeig en pla mi-
litar al Perelló i no va perdonar tot i ser festes. Yassine, Roberto, Tortajada i Santi van mullar. L'equip de
Pedro té polvora per tot arreu. El Santa Bàrbara s'acosta cada vegada més a l'ascens, ja és tercer i és
l’equip mes golejador. 38 gols els han fet les seves estrelles Nico, Gilabert i De la Torre, el segon equip
amb més dinamita, és el Godall que fa dues setmanes va marcar 7 gols i cadascun un jugador diferent.
Aquesta setmana a S. Jaume, més del mateix: cada gol d’un diferent. Batea no vol deixar el liderat, va pa-
tir per guanyar a un Alcanar que tenia a la banqueta sol dos jugadors. Tal com van passant les jornades
es van confirmant les pájares que tenen dos equips que aspiraven a l'ascens: Roquetenc i Perelló, els dos
una jornada més no van guanyar. L'equip revelació, Móra Nova, això si, amb baixes importants, va perdent
potència. Tot i això, perdia a S. Bàrbara per 2-0 i va saber empatar però aquest Santa Bàrbara, amb el po-
der golejador que té, és molt difícil guanyar-lo.  El Pinell de Morales sorprèn: tres desplaçaments invicte i
contra el Flix va merèixer més en un duel en què en els primers 9 minuts es van marcar els 4 gols que
van pujar al marcador. Es trenca la classificació per baix, Ginestar, que segueix sense guanyar a casa,
Campredó, que va a més, Ametlla que porta tres empats consecutius i Alcanar, últimes set jornades no-
més una victòria.

-El S. Bàrbara jugarà diumenge a
les 12 h, contra l’Ametlla. Igor i
Froilan, juvenils caleros que esta-

ven a l’Ascó, han tornat.
-Pau Castro (Alcanar) ha fitxat
amb l’Ulldecona. Semblava que
podia anar a l’Alcanar B, però no

ha estat així.
-Albert Noguera, ja en la recta

final de la recuperació de la greu
lesió, ha fitxat amb el Roquetenc.

TERCERA CATALANA

PACO BRULL VA POSAR EL CÀRREC A DISPOSICIÓ

La derrota del Perellóha tingut conseqüències. Paco Brull va posar el cà-
rrec a disposició i, per mutu acord, no seguirà com a tècnic. “Tota la cul-
pa no és d’ell, però alguna cosa hem de fer”, deien fonts directives. Dal-
mir, preparador físic, ha decidit no seguir. Bartolí i Roberto Blanco, que
van estar a l’Alcanar B, agafen l’equip: “amb la màxima il.lusió”, comenta
Bartolí. També s’esperen un parell d’incorporacions. 

La Sénia va dominar més el partit i
va merèixer més, perquè va tenir
més ocasions. Però es va trobar
amb un rival, la Cala, treballador en
defensa i que té capacitat de reac-
ció. Didac va fer l’1-0 i Igor va
empatar a la represa. Igor és juve-
nil i ha tornat, de l’Ascó, juntament
amb Froilan. A la banqueta calera,
tot juvenils. Es el tercer empat
seguit dels de Capera. 

L’Ulldecona comença l’any dispa-
rat, com va acabar el 2014. Va
golejar al Perelló a la Vinyeta, en
festes, davant la desil.lusió de l’afi-
ció local que veu com l’equip, cert
que amb baixes, es va ensorrant.
Ja hagut canvi a la banqueta pere-
llonenca. Als deu minuts, 0-3. I al
descans, 0-4. Sense història.
Aleix, Yassine, Santi (2) i Roberto
van marcar. Oriol va fer el gol local
al final. L’Ulldecona, impulsat.

PERELLÓ-ULLDECONA 1-5

El Santa Bàrbara va superar un Móra
la Nova que tenia dues baixes impor-
tants: el porter Ferran i Jacob.
Malgrat això, els moranovencs van
reaccionar i Jordan va igualar els
gols inicials de Millan i Gilabert. A la
represa, amb el 2-2, el Santa
Bàrbara, contundent en atac, senten-
ciava aviat amb el segon de Carlos i
un gol de De la Torre. El Santa,
il.lusionat en el grup capdavanter. 

El Roquetenc, en dinàmica negativa,
es distancia de les places d’ascens.
1 punt de 12 havent jugat tres par-
tits a casa. Es cert que hi ha baixes
i que el camp està fatal. Però l’equip
no va tenir la intensitat adequada
davant d’un Corbera que ara té més
recursos i que està en ratxa. I que
va jugar més posat. Amb més inten-
sitat. Julià va marcar.  

En un partit marcat per les bai-
xes, Jordi, Eloi i Agustí ho eren
per als locals mentre que
l’Alcanar es va presentar amb
tretze i el porter suplent va haver
de fer de jugador de camp. El
partit, en general, va ser travat.
Enric va marcar l’1-0 però el
Batea, un xic espès, no va saber
decidir i l’Alcanar va estar prop de
l’empat. El Batea torna al liderat.

BATEA-ALCANAR B 1-0

L’Aldeana es va veure sorprès per
un Horta que va comença ben
posat. Així es va avançar amb un
gol afortunat de Marc Baiges.
L’Aldeana, amb els minuts, va aga-
far el domini i a l’inici de la represa,
de penal, va empatar. Semblava
que podia arribar la remuntada
però, amb els minuts, el partit va
trencar-se i l’Horta va gaudir d’un
penal que Andreu va parar. 

ALDEANA-HORTA 1-1

El Campredó va golejar al camp d’un
Ginestar que segueix sense guanyar
a casa. I que després de fer-ho al
Perelló no va poder encadenar una
nova victòria que li permetés sortir de
la zona delicada de la taula. A més, la
derrota fou contra un rival directe que
es va posar, fruit de la seua imposi-
ció, amb el 0-5. A darrera hora, els
locals van maquillar el resultat.

Un partit curiós perquè al minut 4 el Flix

ja guanyava 0-2. Però en tres minuts, el

Pinell va empatar amb gols d’Ismail i

Yelti (7’). Posteriorment, el partit es va

igualar però el Pinell va merèixer el

triomf perquè va gaudir de més oca-

sions, sobre tot a la segona meitat. Els

dos equips hauran de seguir lluitant per

sortir del descens. 

El Godall no va perdonar a Sant Jaume
en un duel que fins el descans va estar
igualat. Cana va fer el 0-1, però Ivan va
empatar. El partit estava obert fins que
Marius va determinar l’1-2 (42’). A la
represa, Ramos, Brian i Joan va
ampliar una victòria que enlaira el
Godall. 

Campió d’hivern L’Horta falla un penal (80’) 7 victòries consecutives

S. BÀRBARA-MÓRA N. 4-2

A la pomada

ROQUETENC-CORBERA 0-1

Dinàmica negativa
LA SÉNIA-AMETLLA 1-1

Tres empats seguits

GINESTAR-CAMPREDÓ 3-5

El Campredó, imponent

PINELL-FLIX 2-2

Els locals, perdonen S. JAUME-GODALL 1-5

El Godall, enlairat

Bartolí, nou entrenador del Perelló
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Gasparin (Rapitenca)

Carlos Herrero (J. i Maria)
Genís (Gandesa)       Toni (Catalònia)

Gustavo (Amposta)            

Cristian B. (Camarles)        Roger (la Cava) 

Àngel (R. Bítem)              Pere Bosqued (Tortosa) 

Arnau (Deltebre)       Chimeno (Alcanar)

Carlos Gilabert (S. Bàrbara)   Enric (Batea)
Marius (Godall)

Marc Baiges (Horta)
Monforte (Aldeana)      

Sergi Q. (Ametlla)     Didac Labòria (Campredó)

Marc Queixalós (Pinell)
Òscar Colat (Corbera)        Quim (la Sénia)

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

ELS MILLORS JUGADORS DE LA JORNADA 17. 1A. 2A. I 3A. CATALANA

EQUIP %
D.

Nº
Ascó
Ulldecona
Jesús i Maria
Aldeana
Corbera
Santa Bàrbara
R.Bítem
Tortosa
Alcanar
Catalònia
Ginestar
Campredó
Gandesa
Amposta
Rapitenca
Flix
Pinell
Batea
Godall
Roquetenc
La Sénia
Móra Nova
La Cava
Ampolla
Ametlla
Perelló
Camarles
Alcanar B
Horta
Deltebre
Sant Jaume

16
15
14
13
13
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2

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 EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: CF Corbera

10 temporades porta aquest club a la 3a. catalana i 28 a la quarta. El seu ascens fa tres cam-
panyes va donar força sent un dels equips revelació la passada temporada amb un sisè lloc.
Un conjunt que està plagat de jugadors experimentats de la mà de Jordi Roca, que n’és el ver-
tebrador. Una de les ànimes i de les claus d'aquest club és Pere Rins. Darreres quatre jorna-
des tres victòries i aspira a donar guerra en llocs capdavanters.

Nota: avui, els jugadors puntuats, de cada equip, de diumenge.

Top secret
EL DAVANTER QUE VA DEIXAR ESCAPAR EL
TORTOSA. Va ser un bon fitxatge. Va arribar de
l'Amposta i fa tres temporades va marcar 12 gols
amb el Tortosa. Se'n va anar al Remolins-Bítem per-
què no el volien; la campanya passada va fer 16 dia-
nes i en aquesta ja ha batut el seu rècord. Aquesta
setmana, tres golassos i ja en porta 18. És el mà-
xim golejador de la segona catalana. El Tortosa es
va equivocar. Jo ho he dit moltes vegades en aques-
tes planes de Més Ebre i ho torno a dir avui.

EL MISTER DEL PERELLÓ NO VA SER CESSAT.
A les vuit del vespre de diumenge, no fou destituït.
El míster no té tota la culpa. Alguns jugadors no ren-
deixen com s'esperava. 
No, no era hora de prendre decisions diumenge a
les 20 hores, i menys en dia de festes. Un servidor
intuia que el mister del Perelló seria cessat si perdia
contra el Ulldecona. Dimarts, Paco Brull i la junta
arribaven a una entesa per rescindir els vincles.
Arriba Bartolí, home de futbol: "és per a mi una pas-
sió". Fàcil no ho té. Sort Perelló, sort Bartolí.

ÀNGEL SÁNCHEZ (R. BÍTEM)

Ha explotat. Després del seu pas per Amposta i
Tortosa, on no va entrar en els plantejaments
tècnics, està fent una temporada espectacular,
sent el pichichi. Petit però immens jugador. Un

crac en tots els aspectes.

Darreres sis jornades

El protagonista

JUGADORNº

Enric Sunyé
Jordi Calvo
Enric Amado
Joan Aubanell
Kiko

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

BATEA
Nº JUGADORNº

Didac Laboria
Edgar Montserrat
Edu Roig
Ramon Zaragoza
Oscar Camarero

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Oscar Colat
Robert Costa
Ahmed
Oscar Gilabert
Toni Calafat

1
2
3
4
5

CORBERA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Yuri
Gio
Porta
Usall
Raul Carrasco

1
2
3
4
5

FLIX
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Jordi Sabaté
Jordi Chico
Arnau Alcovero
Sergi Anguera
Aleix Figueres

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GINESTAR
Nº JUGADORNº

Marius
Joan Labernia
Ruben Ibeas
Àlex Ramos
Joan Zaragoza

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Marc Baiges
José Vicenç
Pau Cortiella
Ernest Asensio
Davis Bes

1
2
3
4
5

HORTA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Quim Bonet
Jordi Escubedo
Manu Fernández
Didac  Prades
Marc Fonollosa

1
2
3
4
5

LA SÉNIA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Jordan Alvarez
Ruben Barceló
Narcís Miró
Ionel Balea
Edu Llop

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

MÓRA NOVA
Nº JUGADORNº

David Pena
Magí Andreu
Vicent Brull
Marc Marti
Marc Andreu

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

Ivan Cornejo
Marc Queixalós
Jelti
Ismail
Carlos Montagut

1
2
3
4
5

PINELL
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Sthefan
Cristian Fosch
Marti Farreny
Ivan Arasa
David Cid

1
2
3
4
5

ROQUETENC
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Carlos Gilabert
Cristian Fosh
José M. Pio
Xavi Pastor
De la Torre

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

S. BÀRBARA
Nº JUGADORNº

Marc Garriga
Sergi Garcia
Juanjo Magrinyà
Gustavo
David Magrinyà

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

SANT JAUME
Nº P. JUGADORNº

Xavi Reverté
Davide Bisegilie
Yassine
Santi  Sancho
Aleix Tortajada

1
2
3
4
5

ULLDECONA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

A la plana 20,
equips de 4a
catalana.

Nº P.

JUGADORNº

Genís
Cristino
Eizaguirre
Artur Gòdia
José Ramon

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ASCÓ
Nº JUGADORNº

Victor Reales
Gustavo Soriano
Josep Becerra
Moha
Dani  Bel

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Miguel Gasparin
Alex Borrull
Sam
Alexis Jiménez
Ivan Gasparin

1
2
3
4
5

RAPITENCA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Chimeno
Adrià Valsels
Raul Vates
Josep Trinquet
Xavi Molas

1
2
3
4
5

ALCANAR
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Edgar
Manel Sol
Paco Casas
Albert Sánchez
Rullo

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOLLA
Nº JUGADORNº

Cristian 
Felipe
Paul Sabin
Pau Sansaloni
Leo Sosa

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

Arnau Pedreny
Jaume Pedra
Albert Queral
Miquel Mola
Jordi Porres

1
2
3
4
5

DELTEBRE
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Genís Navarro
Jaume Gumiel
Pol Bladé
Joan Vives
David Rojas

1
2
3
4
5

GANDESA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Toni Ondozabal
Martí Panisello
Cosido
Juanjo Rovira
Cristian Arasa

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CATALÒNIA
Nº JUGADORNº

Carlos Herrero
Albert Torres
Raul Teixidó
Ivan Gonzalez
José Mari

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

J. I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Jordi Lleveria
Roger Santaella
Xexu
Eric Fernández
Ruibal

1
2
3
4
5

LA CAVA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Àngel Sànchez
Joel Crespo
Sergi Bel
Jota
Emili Descarrega

1
2
3
4
5

R. BÍTEM
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Alfonso Povill
Pere Bosqued
Carles Daker
Arnau Beltran
David Monge

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

TORTOSA
Nº JUGADORNº

Andreu Queralt
Pau Morralla
Jordi Fibla
Oriol Queralt
Sisco Faiges

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Monforte
Joel Rios
Andreu
Uliaque
Josep Reverté

1
2
3
4
5

ALDEANA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Ruben Bonachi
Sergi Quintana
Andrei Vasilica
Robert 
Sergi Garcia

1
2
3
4
5

AMETLLA
Nº

5
4
3
2
1

P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Ebre E-la Galera (16h)

Camarles-Xerta (16h)

Rem. Bítem-Aldeana (16h)

Tivenys-J i Maria (15.30h)

diumenge 

Ascó-Roquetenc (16.30 h)

Benissanet-Catalònia (16h)

Olimpic-Bot (17h)

Vilalba-Arnes (15.45 h)

RESULTATS

15a jornada 4a catalana 

R. Bítem-Tivenys   2-3

Xerta-Aldeana 3-3

Camarles-Olimpic  0-2

Bot-Ebre E 3-1

Benissanet-la Galera   1-4

Ascó-Catalònia 2-0

Vilalba-Roquetenc 1-2

Arnes-Jesús i Maria        2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          15     45 15 38

2. Vilalba           15 41 14 35

3. Ascó             15 30 18 30

4. Jesús i Maria  15 31 19 29

5. Catalònia        15 33 27 25

6. Rem- Bítem     15 26 23 23

7. Roquetenc      15 29 22 22

8. Tivenys          15 39 45 21

9. la Galera        15 23 21 20

10. Arnes          15 26 28 20

11. Aldeana       15 25 35 19

12. Ebre Escola  15 20 32 17

13. Benissanet    15 22 41 12

14. Bot             15 24 37 11

15. Camarles     15 31 46 11

16. Xerta          15 25 47 10

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Bonaire-S. Pere

Guineueta-La Roca

At. Prat-Sabadell

Santpedor-S. Gabriel

Palleja-Llerona

Fontsanta-S. Quirze

Tortosa E-Cerdanyola

Pardinyes-S. Eugenia

RESULTATS

15a jornada 

Tortosa E.-Pardinyes  4-6

Fontsanta-Cerdanyola 1-3

Palleja-S. Quirze      3-0

Santpedor-Llerona   4-0

At Prat-S. Gabriel    2-2

Guineueta-Sabadell    1-1

Bonaire-Blanc i Blava  0-6

S. Pere-S. Gabriel      3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 46 16 36

2. Cerdanyola 35 10 33

3. Palleja 39 14 31

4. S. Pere 33 19 28

5. S. Gabriel 31 19 25

6. S. Eugenia 37 37 24

7. At. Prat 43 27 22

8. Sabadell 29 18 22

9. Pardinyes 34 34 22

10. Tortosa E 32 27 20

11. Fontsanta 27 30 17

12. Guineueta 20 38 14

13. Bonaire 20 33 12

14. S. Quirze 21 47 12

15. Santpedor 22 53 8

16. Llorena 24 71 4

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Ginestar

Horta-S. Bàrbara

Olimpic-Rem Bítem

Tortosa E-Sant Jaume

Jesús i Maria-Aldeana

RESULTATS 

11a jornada 

J. i Maria-Gandesa    1-8

Tortosa E-Aldeana    1-1

Olimpic-S. Jaume      4-1

Horta-Rem. Bítem     3-2

Alcanar-S. Bàrbara      4-1

Ginestar, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 76 8 30

2. S. Bàrbara 39 6 25

3. Horta 26 27 19

4. Gandesa 27 15 16

5. Aldeana 21 12 15

6. Olimpic 19 25 15

7. Tortosa Ebre 24 15 12

8. Ginestar 23 32 9

9. S. Jaume 6 38 6

10. Rem. Bítem 10 35 5

11. Jesús i Maria 6 64 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Aldeana

Roquetenc-Canareu

la Sénia-Amposta

Alcanar-Catalònia

Perelló, descansa

Rapitenca-J i Maria

Tortosa-Vinaròs

FILREY R. BITEM, RETIRAT

RESULTATS

11a jornada 

Amposta-Roquetenc 2-1

Tortosa-Rapitenca 3-4

Canareu-Ulldecona  0-3

Perelló-J. i Maria 3-1

Aldeana-Vinaròs 5-2 

F. R. Bítem-Alcanar 0-15

Catalònia-La Sénia   3-5

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 45 9 31

2. Amposta 42 14 27

3. Rapitenca 28 20 22

4. Alcanar 45 24 22

5. Ulldecona 29 23 19

6. Tortosa 43 28 19

7. la Sénia 38 39 15

8. Vinaròs 26 16 15

9. Catalònia 27 33 13

10. Roquetenc 22 23 12

11. J. i Maria 15 29 10

12. Canareu 13 21 9

13. Perelló 15 36 8

14. Filrey Rem. Bítem 5 78 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-Godall (16.30 h)
diumenge

Aldeana-Ulldecona (16.30h)
Batea-Horta (16.15h)

la Sénia-Alcanar (16.30h)
S. Bàrbara-l’Ametlla (12 h)

S. Jaume-Móra la Nova (16h)
Pinell-Corbera (15.45h)

Ginestar-Flix (16h)
Campredó-Perelló (16.30h)

RESULTATS

17a jornada, Tercera catalana  

Ginestar-Campredó 3-5

Pinell-Flix 2-2

Roquetenc-Corbera 0-1

S. Jaume-Godall 1-5

S. Bàrbara-M.Nova 4-2

la Sénia-l’Ametlla 1-1

Batea-Alcanar 1-0

Aldeana-Horta 1-1

Perelló-Ulldecona 1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 17 41 24 35

2. Aldeana 17 38 21 34

3. S. Bàrbara 17 45 30 33

4. Ulldecona 16 40 17 32

5. Móra la Nova 17 27 18 30

6. Corbera 17 41 28 29

7. Godall 17 45 28 27

8. Roquetenc 17 28 20 26

9. Perelló 17 28 25 24

10. la Sénia 17 30 29 24

11. Flix 17 25 28 23

12. Pinell 17 26 31 22

13. Ginestar 17 30 44 18

14. Campredó 17 27 34 16

15. L’Ametlla 17 16 27 16

16. Alcanar 17 19 32 16

17. Horta 17 22 31 15

18. S. Jaume 17 15 76 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Tancat-Tortosa (17h)
diumenge 

Canonja-Cambrils (11.45h)
l’Ampolla-Jesús i Maria (16h)
Camarles-R. Bítem (16.30h)

Catalònia-SP i SP (16h)
Alcanar-Valls (16.30h)
Vilaseca-Camp Clar (16h)
la Cava-Gandesa (16h)

Roda Berà-Deltebre (16.30h)

RESULTATS

17a jornada, Segona catalana

La Cava-Roda Berà 0-3

Vilaseca-Gandesa 2-1

Alcanar-C. Clar 2-1

Catalònia-Valls 0-2

Tancat-SP i SP 0-2

Camarles-Tortosa 0-1

Ampolla-Rem. Bítem 0-4

Canonja-J i Maria 1-2

Cambrils-Deltebre 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 17 43 7 45

2. Jesús i Maria 17 39 19 38

3. Tortosa 17 42 17 35

4. Canonja 17 35 18 35

5. Rem. Bítem 17 52 17 33

6. Alcanar 17 37 21 28

7. Valls 17 33 26 28

8. Gandesa 17 24 22 26

9. Roda Berà 17 24 19 23

10. Catalònia 17 22 24 23

11. Ampolla 17 22 33 22

12. la Cava 17 27 24 21

13. Deltebre 17 16 38 16

14. Cambrils 17 18 41 15

15. Tancat 17 20 54 15

16. Camarles 17 17 34 13

17. Camp Clar 17 19 39 10

18. SP i SP 17 15 52 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va empatar al camp
del Manlleu (0-0) i

continua liderant la
classificació, quan ha

començat la segona volta. 

Líder
PRÒXIMA JORNADA 
Gavà-Santfeliuenc
Cerdanyola-Manlleu

Ascó-Martinenc (diumenge 12 h)
Muntanyesa-Vilassar
Peralada-Terrassa
Europa-Figueres
Rubí-Castelldefels

Pobla Mafumet-Masnou
Prat-Sabadell

Palamós-Vilafranca

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 20 11 5 4 29 18 38
2. Pobla Mafumet 20 11 5 4 26 15 38
3. Rubí 20 9 9 2 31 20 36
4. Europa 20 10 5 5 29 19 35
5. Terrassa 20 8 6 6 30 23 30
6. Masnou 20 8 6 6 24 30 30
7. Prat 20 8 5 7 26 20 29
8. Peralada 20 8 4 8 18 23 28
9. Figueres 20 8 4 8 24 23 28
10. Vilafranca 20 8 4 8 29 31 28
11. Cerdanyola 20 6 9 5 24 19 27
12. Muntanyesa 20 7 5 8 20 18 26
13. Palamós 20 7 5 8 28 29 26
14. Sabadell 20 5 10 5 22 22 25
15. Santfeliuenc 20 6 7 7 22 24 25
16. Manlleu 20 5 8 7 27 29 23
17. Castelldefels 20 6 3 11 22 26 21
18. Martinenc 20 5 5 10 25 37 20
19. Gavà 20 6 2 12 19 28 20
20. Vilassar 20 3 3 14 15 36 12

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Tàrrega
Viladecans-Balaguer

Torredembarra-Igualada
Reddis-Mollerussa

Morell-Rapitenca (dissa 16h)
Juv 25 Setiembre-S. Ildefons

Catllar-Torreforta
Amposta-Vilanova (a Tortosa

diumenge 17h)
Lleida-Santboià

RESULTATS

17a jornada, Primera catalana

Amposta-Lleida 1-1

Catllar-Vilanova 1-0

Juvent 25 S.-Torreforta 5-0

Morell-S. Ildefons 1-1

Reddis-Rapitenca 0-0

Torredem.-Mollerussa 3-2

Viladecans-Igualada 1-0

Almacelles-Balaguer 2-1

Tàrrega-Santboià 0-1

Primera catalana

L’Ascó segueix líder, després de la primera jornada de la segona volta.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 17 28 17 36

2. Catllar 17 21 16 32

3. Santboià 17 29 19 29

4. S. Ildefons 17 27 18 28

5. Almacelles 17 24 17 28

6. Vilanova 17 22 18 27

7. Rapitenca 17 22 17 25

8. Reddis 17 26 19 24

9. Balaguer 17 21 18 23

10. Viladecans 17 21 22 22

11. Lleida 17 12 27 22

12. Amposta 17 23 21 21

13. Tàrrega 17 15 15 21

14. Torredembarra 17 21 25 19

15. Juventut  25 Setie. 17 19 23 15

16. Mollerussa 17 17 28 15

17. Torreforta 17 24 38 14

18. Igualada 17 14 28 14  
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El proper mes de febrer, els
esportistes Victor Alfonso
Bigorra (estudiant i veí de
Tivissa) juntament amb Felipe
Cortés Purificación (tècnic en
telecomunicacions i veí de
Móra d’Ebre) participaran en
una prova de BTT de caràcter
internacional, “Andalucia Bike
Race”. I ho faran formant l’e-
quip anomenat “Ajuntament de
Tivissa”. 
La prova “Andalucia Bike Race”
consisteix en una competició
de sis dies de durada en la que
cada dia es disputa una etapa
d’uns 70 kilòmetres i 2000
metres de desnivell.

La prova es durà a terme en les
províncies de Jaén i Córdoba.
Una de les particularitats de la
cursa es que es fa en equips de
dos persones, que han de
rodar juntes, dins una franja de
dos minuts. 
En cas contrari, rebran una
penalització de temps.
Comptaran amb el patrocini de
l’Ajuntament de Tivissa, i la
col·laboració d’Ebre Turisme,
Bicisports Aubanell, 226ERS,
Spiuk, Entrenopersonal.com,
Apunt Disseny, Perruqueria
Anna, Excavacions Animé i
Instalnova Enric.

‘Andalucia Bike Race’
DOS RIBERENCSDIUMENGE 8 DE FEBRER

II Mitja marató de Tortosa

Falta menys d’un mes per a
la celebració de la II Mitja
marató de tortosa. El proper
diumenge 8 de febrer al
pavelló municipal del temple
es donarà la sortida a la
prova. 
Enguany es podrà escollir
entre 3 distàncies diferents
per participar-hi. La mitja
marató, els 10km i una ter-
cera modalitat de 5k. el reco-
rregut és gairebé igual a l’e-
dició anterior, urbà i pla. un
circuit atractiu per gaudir del
running. El pont de l’Estat,
avinguda generalitat, pas-
seig del riu i pont de la via
verda són alguns dels punts
per on passarà la cursa. 

L’organització recorda que
les inscripcions ja estan
obertes i que fins a final del 
mes de gener hi ha preus
reduïts. A hores d’ara  ja es
passa dels 200 inscrits.
Per a més informació podeu
consultar la pàgina web
www.mitjadetortosa.com.
Aquesta prova l’organitza
l’empresa tortosina Es-
Esport amb col·laboració
amb l’Ajuntament de Tortosa,
tortosaesports, Consell
Esportiu del Baix Ebre i
Representació Territorial
d’Esports a les Terres l’Ebre.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. A CASTELLÓ (27-24)

Fan patir al líder
L’Amposta va estar prop de
sorpendre el líder Castelló que
fins ara no ha perdut. Un partit
igualat en el que les amposti-
nes sabien que tenien molt a
guanyar i poc a perdre. Van
jugar alliberades, molt concen-
trades en defensa, amb efecti-
vitat també ofensiva. A la
represa, van reaccionar les
locals i van tirar d’experiència
mentre l’Amposta es va anar,
tot i estar en el partit, debilitant
i més per les lesions, que van
minvar.  Es va mantenir la

igualñtat però al final també
diverses decisiions arbitraks
amb penals i excluysisons
visiutants va acabar de decidir.
No obstant, malgrat la derrota,
gran sensació de l’handbol
Amposta.
CH AMPOSTA-LAGRAMA ;
Gálvez  i Thangetti, Alonso (4),
Gisbert, Haro, Juncosa, Joana
Rieres (2), Uliaque, Simón (9),
Aida Rieres, Judit Tortajada (3),
Calduch (2), Vila (4),  Reina i
Cristina Tortajada.

Mini Handbol al Perelló
El pavelló polisportiu del Perelló será demà
escenari de la 2ª Trobada de Mini-Handbol
Escolar Tarragona-Terres de l’Ebre.

CLUB VOLEI ROQUETES

Acaba la 1a. fase pels sèniors
L'infantil femení, va rebre al
C.V.Vilafranca, 3-0 amb parcials
(25-19, 25-14 i 25-14). L'infantil
masculí va rebre al C.V.Andorra
(BCN) i també van guanyar per
3-1 amb parcials (25-19, 20-25,
25-16 i 25-20). El cadet mascu-
lí, també va rebre al C.V.Andorra
(BCN), 1-3 amb parcials (19-25,
19-25, 25-13 i 17-25). El juvenil
masculí, va rebre al C.V.Barberà
Comerç Urbà. Aquests van
guanyar per 3-0 amb parcials
(25-22, 25-21 i 25-20) i per fina-
litzar la base, el juvenil femení va
anar al camp del C.V.Begues, 1-
3 amb parcials (27-25, 20-25,

16-25 i 16-25).
Per altra banda, els sèniors van
jugar els últims partits d'aques-
ta primera fase, on l'equip mas-
culí de primera catalana, va per-
dre contra l'Alpicat per 3-1 amb
parcials (25-27, 25-22, 25-22 i
25-23). L'equip masculí de 2a
catalana, va desplaçar-se al
camp de l'Igualada, 0-3 amb
parcials (14-25, 18-25 i 15-25).
L'equip femení, es va desplaçar
al camp del C.V.B.Barça, 2-3
amb parcials (25-18, 25-27, 25-
23, 23-25 i 7-15). 
Aquestes queden en setena
posició.

Fent Sendera i el Consell Esportiu del Baix
Ebre organitzen el diumenge 25 de gener
vinent la VI edició de la Cursa i la Marxa del
Pastisset a Benifallet, la segona prova pun-
tuable del Circuit de Curses de Muntanya de
les Terres de l'Ebre, que s'ha anat consoli-
dant arribant als 450 participants. Amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Benifallet, es
tracta d'una prova de molta qualitat tècnica
en un entorn natural idíl·lic com és la Serra
de Cardó. Enguany la prova continua amb el
projecte solidari, que es va iniciar l'any pas-
sat, amb la fundació "Esport Solidari
Internacional”, amb donació de material
esportiu. En aquesta edició, a més, la cursa
també col·labora amb la Lliga contra el
càncer de les Comarques de Tarragona i les
l'Ebre. Així es podran adquirir les pulseres de
"Lo Pastisset Solidari".

Cursa del Pastisset

Regularitat Quarta catalana                         Joaquin Celma DIUMENGE, A BENIFALLET

La jornada 15 a la Quarta catalana ha deixat a l’Olimpic com a líder
en solitari i campió d’hivern. Els morencs van guanyar al Camarles
B per 2-0. El Vilalba, segon, va perdre el primer partit a casa, con-
tra el Roquetenc (1-2). Les baixes i la limitació d’efectius s’acusen, a
més que l’àrbitre no va acabar d’agradar als locals. 

L’Olímpic es distancia

El proper diumenge  25 de gener  tindrà
lloc a Tivenys  la segona jornada del
Campionat Comarcal de Cros Escolar del
Baix Ebre on s'han previst un total de
catorze curses, on participaran des de
juvenils, nascuts els anys 1997 i 1998 fins
al més petits nascuts l'any 2011.
S'establiran dues classificacions, una indi-
vidual i una altra per equips. L’organització
de les curses,  que formen part del progra-
ma dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, anirà a càrrec del  Consell
Esportiu del Baix Ebre, l’ajuntament de
Tivenys i el suport tècnic  del Club
Atletisme Terres de l'Ebre.

Cros escolar

A TIVENYS

JUGADORNº

Alex Alegre
Albert Alegre
David Pujol
Nicolas Rios
Raul Tomas

42
37
25
22
20

1
2
3
4
5

ALDEANA B
Nº JUGADORNº

Jose Luis Amador
Joaquin Miralles
Miquel Malràs
Fernando 
Raul Martínez

40
30
26
20
19

1
2
3
4
5

ARNES
Nº P. JUGADORNº

Alexis Pedraza
Fernando Maña
Nacho Aroca
Albert Troyano
Albert Miró

1
2
3
4
5

ASCÓ B
NºP.

42
32
22
18
14

P JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Ruben Brull
Roger Mora
Ivan Bladé

1
2
3
4
5

BENISSANET
Nº

JUGADORNº

Jordi Segura
Pau Povill
David Domènech
Oriol Salvadó
Wili

38
31
30
21
18

1
2
3
4
5

BOT
Nº JUGADORNº

Marc Gilabert
Toni Sanz
Roger Prats
Hristo
Hector Montesó

34
20
18
17
13

1
2
3
4
5

CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

Diego Gonzalez
Pau Jornet
Lluís Matamoros
Paco Rodriguez
Pau Galiana

1
2
3
4
5

EBRE ESCOLA
NºP.

30
24
20
20
28

P JUGADORNº

Lachen
Dani Fernández
Cristian Cid
Alex Castrejon
Alex Calle

1
2
3
4
5

CATALÒNIA B
Nº

JUGADORNº

Aaron Casanova
Dani Badea
Gerard Bertoret
Didac Navarro
Alex Curto

32
27
21
18
14

1
2
3
4
5

J. I MARIA B
Nº JUGADORNº

Reinaldo Rocha
Ferran Adell
Gilabert
Stan Alin Inonel
Miquel Tomàs

27
23
23
20
19

1
2
3
4
5

LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

Johan Pérez
David Ferré
Ignasi Vernet
Sergi Vila
Dany Calvo

1
2
3
4
5

OLIMPIC
NºP.

30
29
21
21
18

P JUGADORNº

Miguel Piñol
Alex Pallarès
David Martínez
Lluís Zaragoza
Pau Rius

1
2
3
4
5

R BÍTEM B
Nº

JUGADORNº

Josep Marti
Roger Marti
Jorge Rodriguez
Gerard Castells
Josep Cid

18
16
16
16
12

1
2
3
4
5

ROQUETENC B
Nº JUGADORNº

Robert Beltran
Jordi Sanz
Juan Miguel
Josep Folque
Izquiano

40
27
20
17
16

1
2
3
4
5

TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Jhon  Moukset
Mustafa
Abdul
Cesc Julve
Joan Aregio

1
2
3
4
5

VILALBA
NºP.

53
41
27
23
23

P

1
2
3
4
5

JUGADORNº

Soufiane 
Marc Vericat
Xavi Lafarga
Angel Garcia
Jordi Cid

1
2
3
4
5

XERTA
Nº

35
30
26
21
17

30
21
19
19
18

54
31
26
24
17

26
24
23
21
18

P

P

P

P
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Cigrons amb bacallà i espinacs

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:

• 600 g de cigrons bullits.

• 4 talls de bacallà dessalat. 

• 1 kg d’espinacs. 

• Mig pebrot vermell trinxat. 

• 2 grans d’all.

• 2 tomàquets madurs trinxats. 

• Oli. Sal. Brou de coure els cigrons. Aigua

PREPARACIÓ:

• Netegeu i renteu els espinacs en dues o tres ai-
gües, escorreu-los i talleu-los.

• Feu un sofregit amb els alls, el pebrot i els tomà-
quets en una cassola amb l’oli.

• Afegiu-hi els cigrons, els espinacs i brou de la coc-
ció dels cigrons.

• Sacsegeu la cassola i quan arrenqui el bull, afegiu-
hi el bacallà i deixeu que s’acabi de coure tot junt. 

• Els espinacs es poden bullir abans d’afegir-los al ci-
grons.
• S’hi poden afegir uns ous durs.

Per acompanyar aquest plat recomanem un vi semi-
criança (6 mesos d'envelliment).

Alta densitat nutricional 

Els cigrons són els llegums que dins de la dieta mediterrània, 
conjuntament amb les llenties i fesols, són del més emprat en les
receptes.

Tenen major digestibilitat i menor flatulència que els fesols. Es
poden consumir tant a l’hivern amb guisats, com a l’estiu amb
amanides. Es recomana consumir 3 vegades a la setmana lle-
gums, per fer una dieta equilibrada. Darrerament, hi hagut un aug-
ment de consum, des de que se n’ha facilitat l’elaboració.

La recepta de cigrons amb bacallà i espinacs és un plat únic molt 
complet (alta densitat nutricional) ja que ens aporta hidrats de 
carboni, fibra i proteïnes d’origen vegetal lliures de colesterol. En 
menor proporció , greixos, vitamines i minerals. Caldria posar
poca quantitat de bacallà per a que no sigui un plat excessiva-
ment ric en proteïna; per contra serà més econòmic.

Aquesta recepta, si es controla l’oli d’addició, és perfecta per una 
dieta equilibrada i variada, fins i tot per una hipocalòrica.

Lluïsa Garriga i Balagué - Diplomada en Nutrició humana i dietètica. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Al vessant nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat fins a mitja tarda
i mig ennuvolat a partir de llavors. A la resta del país predominarà l'ambient
assolellat, tot i la formació de núvols mitjans a punts del Prepirineu i de la
depressió Central. Hi haurà alguns estrats baixos al nord de la depressió
Central.

Precipitacions
Fins a mitja tarda s'esperen algunes nevades febles i disperses al vessant
nord del Pirineu. Acumularan quantitats minses de precipitació.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran semblants a les del dia anterior. Les màxi-
mes pujaran lleugerament, tret del vessant nord on seran similars. Ambient
fred matinal, amb glaçades localment moderades a punts de l'interior. Les
temperatures mínimes es mouran entre -8 i -3 ºC al Pirineu, entre -6 i -1 ºC
al Prepirineu, entre -4 i 1 ºC a la depressió Central, entre -2 i 3 ºC al preli-
toral i entre 1 i 6 ºC al litoral, localment més altes als dos extrems. Les tem-
peratures màximes oscil·laran entre 4 i 9 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre
6 i 11 ºC a la depressió Central i entre 9 i 14 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Serà bona o excel·lent en conjunt, tret del vessant nord del Pirineu on serà
regular o dolenta.

Vent
El vent bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat en general.
Bufarà mestral al terç sud i tramuntana a l'Empordà, moderat amb ratxes
fortes o molt fortes. Hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable al
Prepirineu, al nord de la depressió Central, al sud de la Costa Brava i al nord
del litoral. A les cotes altes del Pirineu hi haurà ratxes molt fortes de vent.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 6°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde 

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan  

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Ferreres Puchol, Mª del Carme

Agusti Querol, 5  (Tortosa) 977444165

Ulldemolins Reverter, Xavier      

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Moran Sitja, Juan Carlos

Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

Laura Lluís - Aida Noe               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En el moment  en què arribis al teu treball ,
deixa els teus problemes personals fora ,
altrament , acabaràs discutint amb els teus
companys ,per coses que no són reals. 

Taure
20/4 al 19/5

No permetis que els teus afectes et facin
gastar més del compte , això pot deteriorar
seriosament la teva economia . Algunes tro-
bades modificaran la teva vida familiar.       

Bessons
20/5 al 21/6

No hi ha impossibles en l’amor , tracta de millo-
rar  les coses . En assumptes de feina hauràs
de ser discret i no fer res que pugui perjudicar-
te , en especial amb els caps.   

Cranc
22/6 al 21/7

En la mesura possible , posposa les deci-
sions  importants per a quan estiguis més
tranquil i amb menys pressió. No malbara-
tis els teus diners en petites coses.    

Lleó
22/7 al 22/8

Procura superar les teves emocions . La
teva felicitat dependrà més de com veus les
coses i de com reacciones a les circumstàn-
cies que del  que està succeint en realitat.   

Verge
23/8 al 21/9

Si ja tens un compromís sentimental seriós,
vés amb compte amb les aventures  amoro-
ses , que podrien fer perillar la teva relació
actual, a més, tu saps que això no esta bé.

Balança
22/9 al 22/10

Si no tens una relació amorosa actual , per
fi coneixeràs una persona i trobaràs el que
has  estat buscant. Realitza el teu treball
amb compte, podries cometre errors.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Allunya’t d’aquests amics interessats que
constantment estar-te demanant favors.
Canvia el papers i demana tu alguna cosa a
ells per veure com són realment. 

Sagitari
21/11 al 21/12

A la llar i amb la teva parella, es poden
presentar forts disgusts  si no prens les
coses amb calma . Pensa bé el que vagis
a fer i a dir.

Capricorn
21/12 al 19/01

El dia pot ser delicat en assumptes de
feina, fes les coses amb compte, perquè
no hagin de reclamar-te res  i evita discus-
sions amb els teus companys de tasques. 

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de cuidar molt els teus diners, no els
deixis en llocs on es pugin extraviar ni l’inver-
teixis en negocis arriscats, ja que el perdries.
Evita discussions amb els teus fills. 

Peixos
19/2 al 20/3

No permetis que ningú et faci discutir amb
els teus companys de tasques, serien
només xafarderies i mentides i només tu
resultaries perjudicat.     
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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

Cambrer amb experièn-
cia, amb discapacitat del
44% que no m'impideix tre-
ballar.Amposta i comar-
ca.Tlf.650756727

FORMACIÓ Ñ

RELAXÑ

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

Tortosa. Chico Joven,
deportivo, morenazo. Muy
completo y discreto. Bien
dotado. Solo mujeres.
654922331

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

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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A L’ÚLTIMA

En aquesta ocasió cator-
ze establiments diferents
del municipi s'han sumat
a la iniciativa que es va
instituir l'any passat coin-

cidint amb la Festa major
d'hivern de la població,
dedicada a Sant Antoni.
La característica d'aques-
ta ruta de tapes és que
tots els tastets que s'ofe-
reixen estan elaborats
amb ingredients provi-
nents del porc. Totes les
tapes aniran acompanya-
des d’una canya de cerve-
sa, una copa de vi blanc o
negre, o una aigua mine-
ral, amb preus econò-
mics. Per cada tapa con-
sumida, es lliurarà un
adhesiu amb el nom de
l’establiment, que s'haurà

d'enganxar a una butlleta
amb sis adhesius, la qual
donarà dret a participar
en un sorteig d’un cap de
setmana per a dues per-
sones al Vilar Rural
d’Arnes, amb sopar i
esmorzar inclòs, gentile-
sa dels establiments par-
ticipants. Les butlletes es
podran dipositar als bai-
xos de l’Ajuntament fins al
dia 2 de febrer. El sorteig
es realitzarà la setmana
del 2 de febrer a Ràdio
Móra d'Ebre.

Segona edició de la ruta de tapes de Móra d'Ebre:
la Tapa Porca 2015

Des del dijous 15 de
gener i fins al diumen-
ge 1 de febrer de
2015, Móra d'Ebre
celebra la segona edi-
ció de la seua ruta de
tapes: la Tapa Porca
2015.

14 establiments diferents del municipi s’han sumat a la iniciativa instaurada l’any passat

FINS L’1 DE FEBRER

ACTUALITAT

Poliesportiu
La Beerreria

Hostal restaurant La Creu
Piscolabis
Bar La Creu

Sota de Copes

ESTABLIMENTS 
COL·LABORADORS:

Freeman
9 Turú
Deporte
Carusso's
7 de Ribera


