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Deltebre lluita contra el canvi climàticFins el diumenge dia 11 de desembre

Institucions i organitzacions de diferents àmbits s'han posat
d'acord per fer front conjuntament a l'erosió del Delta, pre-
sentant un projecte per disminuir el retrocés de la línia de la
costa. El pla preveu, entre d’altres, actuar en tres quilòme-
tres de platja del terme municipal de Deltebre. P3

Front comú per frenar la
regressió del Delta

Del 3 a l'11 de desembre, set restaurants del municipi partici-
pen en una nova edició de l'OstraHeink.Tour, la ruta de la
Tapa de l'Ostra de l'Ampolla. P13

L’Ostra de l’Ampolla
Avui és notícia

Xerta
Acte de suport a la
Presidenta del
Parlament, Carme
Forcadell, dijous
vinent. P3

Móra d’Ebre
172.000 Euros per
continuar amb
l’obra dels talussos
del penya-segat del
castell.               P8

Esports
El liderat estarà en
joc en el gran derbi
entre l’Amposta i el
Tortosa, diumenge
(17h) P14

Foto: Campanya pels sediments
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La solució no s’aconseguirà amb més
impostos, sinó treballant millor 

OPINIÓ

Demà dissabte 10 de desembre els taurins tenen una de les cites més
importants de l’any al Restaurant Delta Hotel, on aquest any l’Agrupacio
de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre organitza la seva
V Gala. La Gala es preveu tot un èxit amb la participació confirmada a
hores d’ara de més de 300 persones. Aquet any els premiats a la difusió,
defensa i col.laboració activa de la festa seran la Penya Bou Capllaçat de
Sant Carles de la Ràpita, Salvem els Bous de la Illa i la Penya Sant Marcos
de Torroella de Montgrí. Després del sopar, es coneixeran les 10 catego-
ries premiades i que cal recordar que són votades per les propies penyes
i comissions.  Pel que fa al tema dels bous de la Illa, Ximo Martí, presi-
dent de l’Agrupació, comenta que “només els nois de Salvem els bous
de la Illa estan entrant a donar menjar però que els diners s’estan aca-
bant i cal una solució immedita per part de l’Administració, cosa que a
dia d’avui encara s’està esperant”.

Com a responsable d’Unió de
Pagesos del sector Porcí, compar-
teixo moltes de les consideracions
que el Síndic de Greuges inclou
en l’informe que va fer públic l’1
de desembre sobre la contamina-
ció provocada per purins a
Catalunya; sobretot, la preocupa-
ció per la qualitat de les aigües a
casa nostra. Crec, però, que és
necessari matisar algunes afirma-
cions i explicar millor el context
de la problemàtica per no criminalitzar injustificadament el sector
ramader.
Des del sindicat compartim que cal una regulació millor. En aquest sen-
tit fa gairebé dos anys que treballem perquè el Govern ho reculli en el
nou decret de gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes,
que insistim —de moment, sense èxit— que aprovi sense demora.
Aquest decret ha de recollir les obligacions mínimes necessàries per
garantir una gestió correcta de la fertilització i de les dejeccions i, també
en la línia del Síndic, defensem que se’n controli el compliment i, en cas
que no es respecti, es procedeixi a sancionar. 
Ara bé, des d’Unió de Pagesos no compartim que la solució passi per
establir nous tributs ni per la reducció de la cabana ramadera.
Considerem que és el mateix sector el que ha de continuar avançant en
la internalització dels costos de gestió de les dejeccions i el que ha fer
les inversions necessàries per implantar sistemes de tractament que
permetin l’exportació del nitrogen en aquells casos que no es tingui
capacitat suficient per gestionar les dejeccions amb aplicacions als cul-
tius com a fertilitzant. I per aconseguir-ho cal seguir treballant per dis-
posar de la informació i els mitjans que ens permetin decidir els siste-
mes de tractament més adequats en cada cas, i el grup d’experts que
va crear el Departament d’Agricultura, el 29 de novembre, esperem
que treballin per aconseguir-ho.
Respecte de la proposta de moratòria que recull l’informe del Síndic, cal
dir que actualment el Govern ja està aplicant de facto una moratòria a
les zones vulnerables: des del juny, l’Agència Catalana de l’Aigua infor-
ma desfavorablement tots els projectes de granges de l’annex I de la
Llei 20/2009, noves o ampliacions, que prevegin aplicar dejeccions en
terres declarades zones vulnerables. Unió de Pagesos considerem que
no és la manera correcta de procedir per la inseguretat jurídica que oca-
siona al sector ramader, i que és el nou decret de gestió de la fertilitza-
ció i de les dejeccions ramaderes el que ha d’establir, en tot cas, les
noves condicions. Des del sindicat, a més, proposem establir condicions
diferents a les zones d’alta densitat ramadera  [ZADER]: volem evitar-
hi la instal·lació de noves explotacions de grans dimensions que com-
prometen la continuïtat de les explotacions familiars agràries que ja hi
ha a aquestes zones perquè poden posar en perill la base territorial de
la qual disposen les petites i mitjanes explotacions i que els és necessà-
ria per poder seguir gestionant correctament les dejeccions. També a
les ZADER és important l’agrupació de ramaders per fer front a la
necessitat de posar en marxa sistemes de tractament; en aquest sentit,
la nova orientació dels centres de gestió conjunta de dejeccions que
planteja el projecte de decret és una bona eina per avançar en aques-
ta línia. 
Totes aquestes propostes insistim que el Govern les vehiculi amb l’apro-
vació del nou decret de gestió de la fertilització i de les dejeccions
ramaderes. 

Rossend Saltiveri
Responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos

V Gala de l’Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre

DEMÀ DISSABTE

Editorial
Un Nadal més ecològic? Sí, perquè el nostre planeta s'ho val!

El Nadal és tradicionalment un temps de compartir i de germanor. Compartir amb la família, amb les persones que ens envolten però també compartir amb el nostre pla-
neta. El Nadal és una època d'excés de consum dels productes que condueix, a la vegada, a un major consum de recursos i energia. Adoptar gestos ecològics durant les
celebracions per tal de reduir l'impacte ambiental, ens farà sentir millor. Comprar regals útils i de bona qualitat per mantenir-los més temps i evitar que, en el millor del
cas, es quedin dintre l'amari o, en el pitjor del cas, que facin cap a les escombraries... Optar per compres de proximitat per reduir el transport de mercaderies amb poc
embalatge o envasos reciclables. Parar atenció al consum d'energia dels aparells que comprem: ordinador, telèfon, impressora ... Una bona opció és oferir regals intan-
gibles com una entrada per a un concert, un massatge, un tractament facial, un abonament al gimnàs, cine .... En el menjar comprar aliments de temporada i de proxi-
mitat. Evitem els objectes d'un sol ús (tovallons, plats, gots...). Són petits gestos que a la llarga els nostres fills/es, nets/es i el nostre planeta ens ho agrairan. 

La Diputació,
amb la col·labo-
ració del Consell
Comarcal de la
Terra Alta, ha
de s envo l upa t
entre els mesos
de juny i desem-
bre de 2016 un
Pla de foment de l’ocupació, amb la contractació de 5 treballadors.
En aquesta edició del Pla s’han realitzat treballs en els municipis de
Caseres, Corbera d’Ebre, Gandesa, la Pobla de Massaluca, Prat de
Comte i Vilalba, així com al traçat de la Via Verda de la Terra Alta.

El Consell Comarcal de la Terra Alta
clou el Pla de foment de l'ocupació
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Prova pilot per evitar la regressió de
la costa al Delta de l’Ebre

En una zona de poc més de 300 metres de la platja, que va de la urbanització Riumar fins a la platja de Marquesa

Les entitats sobiranistes convoquen mobilitzacions els dies 15 i 16 de desembre en suport de la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, que està citada a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Forcadell ha de fer front a una querella de la
fiscalia espanyola per presumpta desobediència, per haver permès el debat al ple del parlament de les conclusions de la comis-
sió d’estudi del procés constituent, havent-hi l’advertència en contra del Tribunal Constitucional (TC).
L’Assemblea (ANC), Òmnium, l’Associació de Municipis per a la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
“fem una crida a acompanyar Forcadell el dia de la declaració, el divendres 16,  amb una concentració davant de la seu del TSJC,
al passeig de Lluís Companys, a les nou del matí”. A més, les entitats sobiranistes també demanen als ciutadans que es concen-
trin el dijous 15 de desembre a les 20 h “davant dels ajuntaments catalans en suport a la presidenta del Parlament i contra la
judicialització de la política”. 
Acte central a les Terres de l’Ebre
Concretament a les nostres comarques, les assemblees territorials de les Terres de l’Ebre “convoquem a un únic acte central a
Xerta, poble natal de Carme Forcadell, dijous dia 15 de desembre a les 20:00h, a la plaça Major. Preparem un acte en què cri-
dem a la mobilització a tota la gent de les comarques de l’Ebre i el Matarranya. En els propers dies donarem més detalls d’aques-
ta mobilització, que preveiem que sigui massiva”.

Actes de suport a la Presidenta del Parlament

EN UN MINUT

*EL CENTRE
TECNOLÒGIC EURECAT
(MEMBRE DE TECNIO)
ha presentat les seves
capacitats en innovació a
Amposta, on també ha
donat a conèixer el
Centre d’Excel·lència per
a la Innovació de la PIME
(“Més PIME”) i ha desta-
cat el potencial d’innova-
ció de les empreses de les
Terres de l’Ebre.
L’acte va comptar amb la
presència d’Adam Tomàs,
alcalde d’Amposta; Jaume
Ferrús, vicepresident
d’Eurecat, i Azael
Fabregat, director del
Campus Terres de l’Ebre
de la Universitat Rovira i
Virgili (URV). A la presen-
tació, el Centre
Tecnològic de Catalunya,
que té una seu a
Amposta, també va mos-
trar el potencial de la
revolució biotecnològica a
Catalunya de la mà del
Dr. Lluis Arola, director
del Centre Tecnològic de
Nutrició i Salut (Eurecat-
CTNS).

El Departament de
Territori i Sostenibilitat,
l'Ajuntament de Deltebre
(Baix Ebre) i la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC) han presentat
aquest dilluns un projecte
conjunt per disminuir el
retrocés de la línia de la
costa al Delta de l’Ebre. El
pressupost és de 2,5
milions d’euros, el 60%
del qual s’ha sol·licitat a
Europa a través del
Projecte Life. El pla pre-
veu, entre d’altres, actuar
en tres quilòmetres de
platja del terme municipal
de Deltebre, on els efec-
tes de l’erosió són molt
visibles. El conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull (a la imatge),
ha explicat que aquesta
proposta és “excepcio-
nal” perquè institucions i
organitzacions de dife-

rents àmbits s'han posat
d'acord per fer front con-
juntament a l'erosió del
Delta: "La nostra obliga-
ció és actuar. Per això
hem portat el projecte a
Europa: volem utilitzar la
millor tecnologia per
garantir la salut del
Delta", ha dit.  Rull ha
destacat que la voluntat
del Govern és “actuar
amb cirurgia operativa en
contra els efectes del
canvi climàtic”. 
El conseller ha avançat
que en cas de no rebre
l’ajut europeu, el projecte
es tirarà endavant igual-
ment i s’ha compromès a
trobar el finançament
necessari. L'actuació de la
iniciativa es farà sobre un
tram de 3 quilòmetres de
costa, entre la urbanitza-
ció de Riumar i la punta
del Fangar, tot i que entre

aquesta urbanització i la
platja de la Marquesa es
farà una prova pilot en un
tram de poc més de 300
metres, a l'entorn de la

finca de Bombita, al canal
Vell, per implantar un
mètode eficaç que aturi la
regressió de la platja. 

Més notícies

A l’Ebre, tindrà lloc el dijous dia 15 a Xerta, poble natal de Carme Forcadell

Front comú per

lluitar contra

l’erosió del Delta

Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Deltebre i la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) van presentar dilluns el projecte.
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EN UN MINUT

* LA FUNDACIÓ DR.
FERRAN ha rebut una sub-
venció del Programa de
garantia juvenil del Servei
d'Ocupació de Catalunya
destinat a la contractació
en pràctiques de persones
joves titulades en situació
d'atur, en el marc del pro-
grama operatiu del Fons
Social Europeu i del
Programa operatiu d'ocu-
pació juvenil. La beneficià-
ria és biòloga i treballarà
durant sis mesos en tas-
ques de recerca a l'Hospital
de Tortosa Verge de la
Cinta.

*TORTOSA: l'Ajuntament,
des de la regidoria de
Comerç, ha posat en
marxa una campanya de
difusió dels continguts de
la programació nadalenca
per aquestes festes 2016-
2017, en forma d'unes
estovalles de paper de les
quals se n'han editat
15.000 exemplars.

*TORTOSA: dimecres es
va presentar el llibre ‘Un
segle de premsa tortosina
(1845-1938)’, de Francisco
Cabrera i Marina Pallás.

*EL TREBALL DE RECER-
CA APANICU 1.0: Sistema
automàtic per a la valora-
ció del dolor en neonats a
les unitats de cures intensi-
ves neonatals de l’infermer
Josep Oriol Casanovas s’ha
emportat el Premi Cinca
Piqué d’Infermeria, valorat
en 1.000 euros i que ator-
ga aquesta Fundació que
sempre ha estat molt vin-
culada al campus Terres de
l’Ebre de la URV. 

* ELS PREMIS EMPRÈN DE
LA DIPUTACIÓ impulsen
15 nous projectes empre-
sarials nascuts al Camp de
Tarragona i a les Terres de
l'Ebre.

*EL LLIURAMENT DELS
GUARDONS, a l'Auditori
de la Diputació, va incloure
la conferència del director
de l'acceleradora d'empre-
ses start-up Wayra, Julián
Vinué, i la presentació d'un
llibre amb les experiències
d'anteriors premiats.

*CELLERS DE LA TERRA
ALTA treballen conjunta-
ment per a fer-se presents
en les grans superícies, en
el mercat del gran consum
a Catalunya.

Més
notícies

Més d'una vintena d'ajuntaments ebrencs van obrir portes aquest
6D, ja que consideraven que "hi ha molta feina a fer i no hi ha res a
celebrar". Els càrrecs electes de Deltebre, la Ràpita, Amposta i
Tortosa van ser alguns dels consistoris, dels més de vint, que aquest
dimarts festiu que commemorava la Constitució espanyola, van deci-
dir anar a treballar. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va apuntar que
en les últimes setmanes de l'any encara tenen molta feina, com l'a-
provació del pressupost del 2017, i altres temes municipals urgents
de solucionar abans que acabi l'any. "Ens va arribar la proposta de
l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de fer l'obertura simbòlica de
l'Ajuntament i com nosaltres havíem d'estar aquí vam donar suport
com a partit", va apuntar. Durant l'assemblea oberta entre els càrrecs
electes del Partit Demòcrata, la CUP, Compromís d'esquerra i ERC, la
investigació en curs que hi ha sobre l'ajuntament per donar suport a
la moció del Parlament per la desconnexió amb Espanya, va centrar
bona part de la reunió a l’Ajuntament de Deltebre. 

“No tenim res a celebrar”
Els ajuntaments ebrencs van obrir portes el 6D

El futur polític de Catalunya es va tornar a abordar
una vegada més en el Ple de l'Ajuntament de
Tortosa, aquest cop a través d'una moció del grup
Movem que proposava instar el Govern de
Catalunya que "acordi impulsar les iniciatives polí-
tiques i parlamentàries necessàries per possibilitar la
celebració d'un referèndum sobre l'opinió de la ciu-
tadania de Catalunya en relació al nostre futur polí-
tic com a nació". La moció fou aprovada amb el
suport de PDECat, ERC, Movem i CUP. PSC i PP es
van abstenirt. L'alcalde va expressar la seva satis-
facció per l'absència de vots contraris per primera
vegada al Ple tortosí a una iniciativa reclamant un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
D’altra banda, en la mateixa sessió plenària es va
aprovar de manera definitiva el nou Reglament
orgànic municipal (ROM), que substitueix l'actual, vigent des de 1985, amb el
suport de PDECat, ERC, CUP i PP, i el vot en contra de Movem Tortosa i PSC. També
es van aprovar de manera definitiva les ordenances fiscals corresponents al proper
exercici, que es caracteritzen per una nova reducció de la taxa d'escombraries, la
congelació de la resta de tributs i el manteniment de les bonificacions fiscals. Abans
d'entrar en el debat polític, el Ple va votar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament
de Tortosa al projecte de corredor humanitari per a refugiats que impulsa la funda-
ció "Provocant la pau". En l'apartat de propostes, la majoria de regidores i regidors
van votar favorablement les mocions del PP sobre la creació de mesures per condo-
nar deutes municipals a canvi de treball en benefici de la comuitat; les de Movem
d'adhesió de l'Ajuntament a la campanya "Amiant zero a Tortosa", i sobre pobre-
sa energètica; i les de la CUP-Ae promovent solucions per frenar la regressió i la sub-
sidència del delta de l'Ebre, i per l'adopció de mesures concretes que millorin la
mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

El Ple de Tortosa aprova una moció
de suport al referèndum 

Proposada per Movem i que no va tenir vots contraris

L'Ajuntament de Tortosa està treballant en la millora
d'un dels accessos principals a tot l'entorn del call jueu,
al barri de Remolins. Es tracta de la plaça del Pou de la
Figuereta, que connecta la plaça de la Immaculada
amb l'entramat de carrers estrets de la jueria tortosina.
L'alcalde, Ferran Bel, acompanyat del regidor de
Serveis, Domingo Tomàs, i del regidor de barri, Marià
Martínez, han fet una visita a l'obra aquesta setmana
(a la imatge). L'actuació es fa sobre una superfície de
161 m2 amb un pressupost de 15.171 euros, que exe-
cuta l'empresa OCMP. Els treballs tenen com a objec-
tiu dignificar i posar en valor tot l'entorn del pou, en la
mesura que és un punt de pas important de persones,
especialment visitants en direcció a l'antiga muralla
medieval, on hi ha el portal dels jueus.

Actuació de millora 
al call jueu
En un dels principals accesos

Jordi Jordan, portaveu de
Movem Tortosa. 

El govern convergent de Deltebre es va reunir en junta dimarts per, entre
altres qüestions, avançar el pressupost del 2017. 

Ferran Bel va intervenir en el programa de la Sexta, ‘Al Rojo Vivo’, per
parlar d’un tema que va generar debat, dimarts passat.

Lectura del manifest 6D, a la porta de l’Ajuntament de Tortosa.
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AMPOSTA

Enguany l'eix temàtic
les activitats de Nadal
d'Amposta, que van
començar el passat 2 de
desembre i s'allargaran
fins al 7 de gener, aniran
al voltant de Disney. El
concert solidari de Sant
Esteve, sota el títol Món
Disney tindrà lloc a l'au-
ditori de la Fila el 30 de
desembre. Però la nove-
tat d'aquesta edició és
la instal·lació d'un parc
d'atraccions al Parc dels
Xiribecs a partir del 23
de desembre. L'esport
també estarà present a
Amposta, ja que el 31
de desembre a les 17 h
tindrà lloc la cursa
solidària de Sant
Silvestre. L'obra de tea-
tre Els Pastorets, el con-
curs de Canalons, la lec-
tura de contes de Nadal
i la Cavalcada de Reis,
seran altres dels actes
que es duran a terme
aquest mes de desem-
bre i la primera setmana
de gener.

Parc
d’atraccions
als Xiribecs

Una seixantena de parades
d'artesans, alimentació i co-
merç participaran el diumenge
11 de desembre en la 19a edi-
ció del Mercat de Santa Llúcia.
El Mercat, que obrirà a les 10
del matí, estarà ubicat al carrer
Major, plaça de l'Ajuntament i
carrer Corsini. Enguany, les pa-
rades també s'agruparan se-
gons la seva activitat: al carrer
Major hi haurà el comerç, a la
plaça de l'Ajuntament les pa-
rades de menjar i els exposi-
tors de parament de taules i al
carrer Corsini, els artesans. A
més, al carrer Nou, els alum-
nes d'Esardi hi faran una ins-
tal·lació artística. El Mercat de
Santa Llúcia anirà acompanyat també de la fira d'entitats que organitza la regidoria de
Sanitat i Serveis Socials i que servirà d'aparador a les entitats socials del municipi.
Concurs de decoració de balconades i portalades
El Mercat de Santa Llúcia anirà acompanyat de diferents activitats paral·leles. A les

11 del matí hi haurà una exhibició floral de decoració de taules de Nadal. I a les 12 està
prevista l'entrega dels premsi del concurs de guarniments de balcons i portalades, que
s'ha celebrat enguany per primer cop. S'hi han inscrit una vintena de participants. A
més, a les 20.15 de la tarda hi haurà el concert coral de Santa Llúcia amb la Coral Aquae
de la Unió Filharmònica i el Cor de la Lira Ampostina.

Les fortes pluges del cap de setmana “no van aigualir la
56a edició de la Fira de Mostres d'Amposta”, que es va
celebrar a la capital del Montsià del 3 al 6 de desembre, i
que va rebre l'afluència de milers de persones. "Si bé és
cert que les xifres d'assistència, pel factor meteorològic,
no han sigut com les de l'any passat, també és cert que
els expositors estan, en la seva majoria satisfets", assen-
yalava la regidora de Turisme, Fires i Promoció Exterior,
Joana Estévez el mateix dimarts 6 de desembre unes
hores abans de tancar les portes de la fira. "El més impor-
tant són les xifres de volum de negoci i contactes, i molts
expositors ja ens van dir el dia 5 que havien venut tant
com l'edició anterior", afegia Estévez. Enguany, la Fira de
Mostres va ser inaugurada per l'alcalde de Saint Jean de
la Ruelle, Christophe Chaillou, per commemorar el 30è
aniversari de l'agermanament amb Amposta (a la imat-
ge). En el seu discurs, Chaillou va reiterar la voluntat del
seu municipi d'estretir llaços amb Amposta. 

Una seixantena de paradistes, 
al Mercat de Santa Llúcia

Fira de Mostres
d’Amposta

A Amposta, el proper diumenge

Es va tancar el dimarts passat
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Pla de Desenvolupament Local 
de la Ràpita

Línies estratègiques per potenciar el municipi en els propers anys

La Ràpita ha posat el punt de sortida per al desplegament del conveni de col·labora-
ció en mate ̀ria de Turisme signat al setembre entre Catalunya i el País Valencià, arran
de la trobada entre els dos presidents dels governs autonòmics respectius, Carles
Puigdemont i Ximo Puig. El marc d’aquest desenvolupament del document en
accions concretes el va posar divendres la Jornada de Turisme del Territori Sénia orga-
nitzada per la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb la col·laboració de
l’Ajuntament de la Ràpita, a la qual van assistir el director general de Turisme a
Catalunya, Joan Aregio, i el secretari de l’Agència Valenciana de Turisme, Francesc
Colomer. A més, diverses empreses del sector van compartir les seves propostes en
l’àmbit turístic a partir de productes arrelats al paisatge i enfocats a la sostenibilitat.
A més de presentar el conveni signat, al qual s’espera que s’hi adhereixi Aragó en un
futur, durant la jornada es van voler generar sinèrgies entre el sector privat i el públic.
En el seu decurs, s’hi van presentar productes a l’entorn de l’oleoturisme, també es
va parlar de les Jornades Europees del Patrimoni, de l’art rupestre llevantí, d’altres
productes turístics a les muntanyes, dels parcs naturals, de la gastronomia com a pro-
ducte turístic, de l’Associació d’empresaris turístics de Morella i comarca i del Model
de cooperació de l’Estació Nàutica de La Ràpita.
Després d’aquesta jornada de Turisme, el proper 18 de desembre tindrà lloc a La
Ràpita una sortida per conèixer les oliveres centenàries i mil·lenàries del municipi amb
la que la Taula del Sénia clausurarà les Jornades Europees de Patrimoni d’enguany.

L’Ajuntament de La Ràpita disposa ja de les conclusions provisionals del Pla de
Desenvolupament Local encomanat per la regidoria de Promoció Econòmica per dis-
posar d’una planificació estratègica amb la qual activar les potencialitats del municipi.
En aquest full de ruta es marquen les pautes per respondre als reptes socials, econò-
mics i ambientals que es plantegen de cara als propers anys. Segons nota de
l’Ajuntament rapitenc, per elaborar-lo, s’ha comptat amb la participació de més de 40
representants del teixit socioeconòmic de la Ràpita i s’han generat unes conclusions
provisionals que seran sotmeses a un procés de participació que busca obtenir el
màxim consens dels conjunt de la ciutadania.
El PDL marca quatre programes estratègics per atendre els reptes:
1.Incidir en la consideració de La Rap̀ita com a porta d’entrada al parc natural del
Delta de l’Ebre, i impulsar un pla per mancomunar la promoció i gestió d’aquest gran
espai turístic compartit. 2. Impuls a l’economia blava, per aprofitar el seu potencial
marí i costaner i també a l’economia circular com a sistema de producció que aposta
per l’aprofitament dels recursos potenciant el seu retorn al medi i el reciclatge, i fent
ús de fonts renovables d’energia. 3. Impuls a la certificació de la Ràpita com a
Destinació Biosphere de Turisme Responsable reconeguda per la UNESCO.
4. Creació d’un Consell de Seguiment del PDLE, integrat per persones clau del poble
amb ganes, temps i compromís per treballar de manera desinteressada pel futur del
poble.
Pel que fa al pla d’accions, proposa tot un seguit de línies a seguir en l’àmbit de l’e-
conomia i empresa, el territori i infraestructures i la societat i la demografia.

Més de 40 entrevistes i procés de participació
La primera fase del PDL, presentada al maig del 2016, va establir l’anàlisi i la diagno-
si de la situació del municipi en els àmbits territorial, econòmic, turístic i socio-demo-
graf̀ic. També va analitzar les oportunitats i amenaces. Aquesta primera fase va dei-
xar palès que “poques viles mediterrànies gaudeixen d’una singularitat, varietat i
riquesa territorial com La Ràpita. A més, pot apostar per una economia diversificada
i interrelacionada”. A partir d’aquesta primera exposició de l’estat de la qüestió, es va
posar en marxa la segona fase de l’elaboració del pla, en el decurs de la qual s’han
dut a terme més de 40 entrevistes a representants dels agents socioeconòmics del
municipi per tal de recollir les seves aportacions i elaborar l’esborrany del pla d’acció
i programes estratègics a seguir.
El regidor de Promoció Econòmica, Albert Salvadó, ha destacat que “eś un pla que
dóna molta importància a la participació ciutadana, i per això s’ha convidat a gent del
poble de diferents àmbits a fer les seves aportacions, de manera que ara ja disposem
d’un pla d’acció i unes directius estratègiques que han de configurar un full de ruta
que volem que estigui consensuat de manera que transcendeixi els colors polítics del
moment i que ens marqui quin ha de ser el model de poble pel que apostem”. A par-
tir d’aquestes conclusions obertes, s’encetarà un proceś de participació ciutadana en
el que es podran fer aportacions i modificacions per tal que el màxim gruix de pobla-
ció faci seu el pla. “Volem que sigui un instrument útil per encarrilar el futur del muni-
cipi en els propers anys i que representi al max̀im de població possible”, ha conclòs
Salvadó.

Jornada de Turisme del 
Territori Se ́nia

Conveni en l’àmbit turístic entre Catalunya i el País valencià

Albert Salvadó, regidor de Promoció Econòmica: “és
un pla que dóna molta importància a la participació
ciutadana. Volem que sigui un instrument útil per

encarrilar el futur del municipi”

Amb la finalitat de conèixer,
de primera mà, el funciona-
ment i els aspectes que més
preocupen al professorat i als
equips directius, l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, el tinent
d’alcalde de Dinamització
Social i Participació
Ciutadana, Carlos Serra, i el
regidor de Teixit Associatiu,
Promoció Esportiva i Imatge
de Poble, Robert Bertomeu,
van visitar  els centres educa-
tius municipals.
Concretament, les aules i les instal·lacions de l’Institut de Deltebre, seguit de l’escola
de Riumar, de l’escola Sant Miquel i, finalment, de l’escola de l’Assumpció, on van sig-
nar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’AMPA i l’escola per a la gestió
del Pavelló Josep Luque. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va manifestar que “aques-
tes visites s’emmarquen en la finalitat de disposar d’un contacte meś directe amb els
diferents centres escolars i cercar, d’aquesta manera, les vies de col·laboracio ́ més
adients per millorar conjuntament la tasca educativa”.

Visita als centres educatius de Deltebre

De l’alcalde i membres de l’equip de govern
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* MÓRA D'EBRE serà la
ciutat protagonista del
programa de Cap d'Any
2016-2017 de Canal
Terres de l'Ebre TV. El
canal de televisió ebrenc
va enregistrar el 2 de
desembre el programa
amb el qual donarà la
benvinguda de l'any nou
al carrer de la Barca de
Móra d'Ebre.

*MÓRA D’EBRE:
l'Ajuntament ha destinat
55.000 euros a la con-
tractació de cinc joves
titulats (llicenciats, gra-
duats i/o amb cicles for-
matius) de menys de 30
anys del dins del progra-
ma de Garantia Juvenil.

*FLIX: l'Ajuntament va
fer entrega als portaveus
de la Comissió de Medi
Ambient del Parlament
de les demandes dels
experts sobre el proble-
ma dels sòls contaminats
d'Ercros.

Més
notícies

La consellera d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat,
Meritxell Serret,  va inaugurar dissabte la
18a edició de la Festa de l'Oli de la
Fatarella, un certamen que va aplegar
mig centenar d'estands de productes
artesanals amb l'oli d'oliva com a prota-
gonista. En el decurs de l'acte inaugural
es van lliurar els guardons dels Premis
Terraltí, que atorga anualment el Consell
Regulador de la Denominació d'Origen
Protegida (DOP) Oli de la Terra Alta als
millors olis d'oliva verge extra de l'any de
la zona de producció de la DOP amb la
varietat d'oliva empeltre.

La Festa de l'Oli de la Fatarella premia els millors
olis d'oliva verge extra de la varietat empeltre

De la Terra Alta
Aquest cap de setmana,
Móra la Nova quedarà
immersa totalment en
l’ambient nadalenc.
Dissabte, a les 18.30
hores, s’inaugurarà l’en-
llumenat nadalenc i diu-
menge, a les 10.00 hores,
la Fira de Nadal. Pel que
fa a l’enllumenat, lluiran
per diferents carrers i edi-
ficis més de 150 figures
amb diferents motius
nadalencs realitzats en
bombetes led de dife-
rents colors.

Móra la Nova inaugurarà
l’enllumenat i la Fira de Nadal

Aquest cap de setmana

El dia 18 de novembre, el Departament de Governació de la Generalitat va atorgar
una subvenció directa a l’Ajuntament de Móra d’Ebre per un import de 172.669,10
euros per a executar l'obra d'estabilització dels talussos del penya-segat del castell
de la població, des del carrer del Calvari fins a la plaça de braus. Aquesta actuació
constituirà la segona fase d'aquest projecte. Segons nota de l’Ajuntament, la conse-
llera Meritxell Borràs, en el decurs de la seva visita del març del 2016 a Móra d'Ebre
(a la imatge), es va comprometre a destinar un ajut del seu departament a aquesta
obra, actuació que "aporta seguretat a tot el sector" i, alhora, contribueix a recupe-
rar aquest veritable balcó de l’Ebre”, segons les paraules de la pròpia consellera.
L’import total de la segona fase del projecte d'estabilització dels talussos del castell
de Móra d'Ebre és de 345.338,21 euros. L’Ajuntament de Móra d’Ebre, a més de la
subvenció directa de Governació, es farà càrrec a la resta del cost de l'actuació mit-
jançant la inclusió de l’obra dins de les actuacions previstes a la Llei de barris.

172.000 euros per continuar amb
l'obra dels talussos del castell 
De Móra d’Ebre

El departament d’Agricultura destinarà 195.000 € per la
retirada, aquest mes de desembre, d’unes canonades
malmeses  procedents de les obres de  regadiu que es
van fer a El Pinell de Brai i que, després de molts anys,
seran traslladades a un abocador autoritzat. Així ho ha
anunciat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Meritxell Serret durant la visita que ha rea-
litzat a la comarca de la Terra Alta (a la imatge). La con-
sellera ha manifestat que “amb aquesta actuació, el
Departament d’Agricultura dóna resposta a una reivindi-
cació històrica del municipi d’El Pinell de Brai”.
En la visita a la comarca, la consellera Serret també ha
estat a l’anomenada Catedral del vi d’El Pinell de Brai,
celler cooperatiu modernista, obra de l’arquitecte Cèsar
Martinell, que l’any que ve farà cent anys.

Retirada de canonades malmeses
de les obres del regadiu

D’El Pinell de Brai
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*DIPUTACIÓ: acte de cele-
bració de la inclusió de les
Terres de l'Ebre entre les
100 millors destinacions
turístiques sostenibles del
món. Dilluns, 12 de desem-
bre (12h) tindrà lloc la tro-
bada, al Restaurant l'Antic
Molí d'Ulldecona, organit-
zada pel Patronat de
Turisme de la Diputació i el
Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l'Ebre, i a la qual participarà
el sector turístic.

*L’EXPOSICIÓ “DELTEBRE
I. HISTÒRIA D’UN NAU-
FRAGI” sobre el vaixell de
guerra anglès enfonsat a
les Goles de l’Ebre arriba a
Tortosa. S’inaugurarà el
divendres 16 de desembre
al Palau Oliver de Boteller.

* DIUMENGE PASSAT, va
haver-hi una visita comen-
tada a l'exposició "Llums,
ombres. Corbera d'Ebre,
Poble Vell" de l’autora,
Magda Zaragoza.

Més
notícies

El procés de licitació del projecte d'enderroc té un pressupost total de 230.406,72 €
(IVA inclòs). Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alcanar ha reservat una partida d'un
milió d'euros per a pagar la indemnització que la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) va establir. Segons nota de l’Ajuntament, el TSJC va
ordenar l'enderrocament dels edificis construïts de manera irregular a la urbanització
Serramar d'Alcanar Platja l'any 2013 perquè les obres havien vulnerat distints parà-
metres de la planificació urbanística. La construcció es va portar a terme l'any 2003,
amb un altre govern municipal al capdavant de l'Ajuntament. El procés de licitació
s'ha perllongat per l'existència de diferents recursos en tràmit. Les últimes al·lega-
cions contra l'enderrocament varen ser presentades el passat mes d'octubre per un
grup de veïns de la urbanització. Mentre continuaven els recursos de la propietat, i
preveient la complexitat del cas, el consistori va demanar al jutjat que autoritzés
paralitzar la licitació de l'enderroc. No obstant, el passat mes de novembre
l'Ajuntament va rebre una carta del jutjat comunicant que la tramitació de l'enderro-
cament havia de prosseguir el seu curs. Per això, el consistori ha reactivitat el procés.

S’inicia la licitació de les obres d'enderroc
dels apartaments Turov

L'Ajuntament d'Alcanar ha iniciat el procés

Bona resposta ciutadana a la Marató de Donació de Sang de la Ràpita, que va tenir lloc
el passat dissabte 3 de desembre. Prop de 500 persones van respondre a la crida del Banc
de Sang i Teixits, que va organitzar la cinquena edició d’aquesta proposta solidària al
pavelló firal. Enguany es van presentar per donar sang un total de 492 persones, de les
quals van poder acabar donant-ne 433. A més, es van aconseguir 95 nous donants.
Tot i que no es van superar la xifra de donants aconseguida l’any passat, amb més de
500, es va tornar a sobrepassar la mitjana de Catalunya en relació a les maratons que s’or-
ganitzen arreu del país. La Marató es va celebrar a les portes d’una de les temporades de
l’any en què disminueixen les reserves de sang als hospitals, coincidint amb les festes
nadalenques.

Marató de Donació de 
Sang de la Ràpita

“Bona resposta ciutadana”

“Es va sobrepassar la mitjana de Catalunya en relació a les
maratons que s’organitzen arreu del país”

L'Associació d'Empresaris de l'Ampolla (ADELA) ha
organitzat per segon any consecutiu la fira de Nadal
Nadela, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de desembre pels
carrers de vianants que hi ha al voltant de la plaça
Catalunya de l'Ampolla. Després de l'èxit de participa-
ció de l'any passat, enguany els comerciants de
l'Ampolla han preparat més activitats infantils, culturals,
sortejos i més tastets dels productes estrella dels
comerços locals. La trentena d'expositors que formaran
part de la la fira es podran visitar dissabte de les 10 a les
20 hores i diumenge de les 10 a les 19 hores.
De la mateixa manera que en l'edició passada, durant el
cap de setmana es tornaran a organitzar activitats per
recaptar fons per a la Marató de TV3.

Una trentena d'expositors a
la Fira de Nadal de l'Ampolla

Aquest cap de setmana

El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha finalitzat les obres
de condicionament de la carretera
T-350, entre Santa Bàrbara i
Masdenverge. Els treballs, que han
comptat amb una inversió de dos
milions, han permès millorar la
seguretat i la comoditat en la con-
ducció per aquesta carretera mit-
jançant actuacions com  l’eixampla-
ment de la calçada, la renovació del
ferm i l’ordenació d’accessos. En
aquest àmbit, es registra un trànsit
de prop de 5.700 vehicles diaris.

Finalitzen les obres de millora de la T-350 
entre Santa Bàrbara i Masdenverge

Inversió de 2 ME
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*LO PATI: un concert
d’Evripidis and His
Tragedies clourà demà dis-
sabte 10 de desembre el
cicle “360º”. També s’es-
trenarà la videoinstal·lació
“Wonders”, guanyadora
del segon Premi de
Videocreació de la Xarxa de
Centres d’Arts Visuals.

*MÓRA D'EBRE acull l’ex-
posició “Euclides”, elabo-
rada pels alumnes de
l’Escola d’Arts de Móra la
Nova. La sala d’exposicions
Julio Antonio de Móra
d’Ebre serà l’escenari de la
mostra fins el pròxim 11 de
desembre.

*ELS PALAUS ORIOL I
DESPUIG DE TORTOSA
llueixen el seu valor patri-
monial amb l’estrena de la
il·luminació nocturna de les
façanes. Els edificis gòtics
situats al casc antic de la
ciutat són la seu de l’Escola
i Conservatori de Música
de la Diputació.

Més
notícies

El PDECat, el nou partit
creat de l’escissió de l’antiga
Convergència, va culminar
el passat dissabte 3 de
desembre el procés de
primàries per definir quines
persones havien d’integrar
la seva primera executiva
local a l’Ametlla de Mar. En
aquest sentit, els associats
del nou partit van proclamar
per unanimitat a la Sarai
Pastó com a nova presiden-
ta local. La Sarai té 26 anys, és llicenciada en filologia catalana, propietària d’una
acadèmia d’estudis i actualment regidora a l’oposició a l’ajuntament calero.

Sarai Pastó, nova presidenta local 
del PDEcat
A l’Ametlla de Mar

El passat 5 i 7 de desembre van tenir lloc diferents activitats als col·legis de la població
amb la participació de la Residencia L'Onada, el col·legi Sant Miquel, amb una cursa de
relleus, el col·legi l'Assumpció, amb una coreografia musical, i el col·legi Riumar amb una
marxa solidària. Un cop més es va demostrar la solidaritat per part dels participants acon-
seguint un total de 1555,10 € (Col·legi Assumpció 940 €, Col·legi Riumar 323,96 € i
Col·legi Sant Miquel 291,14 €) que van ser recaptats per a la Marató de TV3 que aquest
any va destinada a l'ictus, lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. 

Els Col·legis i L'Onada Deltebre,
amb la Marató de TV3

‘Mou-te per la Marató’

Sota el lema “Innovació en infermeria: avançant cap al
futur”, les IX Jornades d’Infermeria Terres de l’Ebre han
tingut lloc al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat
Rovira Virgili. 
En aquesta edició s’han presentat un total de 114 tre-
balls: 94 en forma de pòster i 20 comunicacions orals, i
els professionals de l’ICS a les Terres de l’Ebre han guan-
yat els premis següents: 
Primer premi a la comunicació oral, al treball titulat
“Diagnòstic dels infermers que realitzen triatge/recep-
ció acollida i classificació als serveis d’urgències de les
Terres de l’Ebre”, del qual són autors: Estrella Martínez,
Jordi Adell, Núria Agramunt, Rosa Maria Aznar, Rosabel
Gómez i Gemma P. March. 
Premi d’Innovació, al treball que porta per títol: “Anàlisi
sobre l’ús d’un programa 2.0 d’assessorament a cuida-
dores no professionals de persones amb problemes crò-
nics de salut” del qual són autors: Rut Martí, Jael Lorca,
Núria Albacar, Carme Ferré, M. Teresa Salvadó i Bàrbara
Monteagudo. 
Premi de l’Àrea Quirúrgica, al treball: “Anàlisis de la
actividad de la Unidad de Cirugía Dermatológica
Ambulatoria” del qual són autors: Joana Ponce, Pilar
Pérez, Vanesa Mascarell, Ana Masià, Lorena Rascons i
Jordi Mendoza. 
Segon premi en la categoria de pòster per al treball:
“Revisió codis IAM activats a l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa” del qual són autors: Jara Ramos
García, Jordi Adell Urraca, Raquel Garrido Subirats i
Maria Brull Piñol. 

IX Jornades d’Infermeria
Terres de l’Ebre 

Al Campus de la Universitat Rovira i Virgili

La regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament d’Alcanar, en el
marc d’actuacions del Pla
Educatiu d’Entorn, ha organitzat
un any més el tradicional acte
de l’encesa de les llums de
Nadal. Sota el lema “Encesa de
llums amb consciència”, l’acte
ha tingut lloc aquest dimecres a
la plaça Sant Pere de les Cases
d’Alcanar, i una hora més tard, a
la plaça Major d’Alcanar, amb la
participació d'un centenar de
persones. Els nous guarniments, que disposen de tecnologia led, consumeixen menys
energia i ofereixen un major impacte visual.

Encesa de llums de Nadal a Alcanar 
“amb consciència”

Dimecres passat

El grup d’Esquerra Republicana al Congrés ha presentat una moció perquè el Congrés dels Diputats insti el govern espanyol a no prorrogar en cap cas les
concessions de les autopistes AP7 i AP2, que vencen els anys 2019 i 2021, a no ampliar tarifes fins al final de les concessions i a no autoritzar cap nova
construcció d’autopista de peatge a Catalunya. La moció, que signa la diputada republicana Teresa Jordà (a la imatge), deriva de la interpel·lació davant
del ple del Congrés que la pròpia Jordà va dirigir la setmana passada al nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna. Tot i que la intenció d’Esquerra amb
aquella interpel·lació era aconseguir el compromís del govern espanyol que no es renovarien les concessions de les dues autopistes, el titular de Foment
no ho va voler desmentir categòricament. ‘Arribat el moment ja es veurà quina fórmula d’explotació s’adopta’, va dir, tot i que a la primavera passada tant
l’aleshores ministra de Foment, Ana Pastor, com el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, van assegurar que els peatges acabarien coincidint amb
la fi de les concessions. L’Estat és titular a Catalunya de 463 quilòmetres d’autopistes de peatge, que concentren més del 55% de recaptació de tot el sis-
tema estatal. En la moció, i recordant el que ja va dir al ple, Teresa Jordà recorda que la inversió que va representar la construcció d’aquestes autopistes ‘ja l’hem pagat diverses
vegades en peatges’. I en concret, el tram entre Martorell i Molins de Rei ‘ja s’ha pagat 80 vegades’. Jordà adverteix del risc que l’Estat pretengui, prorrogant el sistema de peatges
de les autopistes de les quals és titular a Catalunya, ‘que a sobre paguem el deute que ha representat la fallida del sistema radial d’autopistes de Madrid impulsat en temps de José
María Aznar; nou de les quinze autopistes han fet fallida’, recorda. El rescat d’aquestes concessions pot acabar representant per a l’Estat fins a 8.000 milions d’euros. 

Esquerra Republicana reclama que no es renovin les concessions de l'AP2 i l'AP7
“I que ja no s'ampliïn les tarifes”
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FOTO SaRa ESTalElla

L'europeïtzació horària a CatalunyaREFORMA 
HORÀRIA

El 2017 arriba La reforma horà-
ria que preveu modificar les jor-
nades laborals i de lleure de
Catalunya tal com vam informar
en l'editorial del 30 de setembre
2016.
L'europeïtzació horària a
Catalunya ens permetrà dormir
més i guanyar en qualitat de
vida segons indiquen els actors
implicats, ja que es buscarà un
equilibri entre els temps de tre-
ball i la resta de les necessitats
vitals. Un cop aprovada la llei
començarà el moment de transi-
ció cap a aquests nous horaris
que haurien d'estar totalment
en marxa el setembre del 2018.

Més Ebre: El que es busca amb
la reforma horària és alliberar
temps reduint i avançant la
pausa del migdia per encongir
la jornada laboral i guanyar
qualitat de vida?
Natalia Guart: I tant que es pot
guanyar qualitat de vida, només
cal comprovar cadascú de nosal-
tres com rendim treballant la jor-
nada completa i gaudir de tota la
resta del dia.

ME: Això suposaria el replante-
jament de l'organització horària
en tots els àmbits de la societat
i de l'economia de Catalunya
per racionalitzar, de manera pro-
gressiva, els horaris quotidians.
Que en pensa?
NG: Clar, és una reforma que
s’hauria de fer extensiva a tots
els àmbits, no sent així fracassa-
rem.

ME: Pel que fa als infants sem-
bla que amb aquesta reforma no

haurien d'invertir tant temps en
múltiples activitats extraesco-
lars  per estar d'alguna manera
«atesos» degut a les jornades
laborals dels pares, ja que tan-
tes hores d'activitats els pro-
dueix un cansament que podria
estar a l'origen del fracàs esco-
lar. A més, el prime time televi-
siu s'avançaria a les 20 h
(actualment és a les 22h), però
s'hauran de canviar els horaris
comercials, entre altres. Com ho

veu?
NG: Respecte als infants sóc
sabedora que en alguns llocs ja
s’ha provat i amb èxit, havent-hi
també altres països europeus
que ja fa anys que així ho fan.
Per al comerç, som potser l’últim
esglaó a actualitzar, ja que si tots
els altres sectors no hi són, difícil-
ment ho podrem fer possible.

ME: Segons els seus impulsors,
la llei beneficiarà especialment

als nens, als treballadors i les
dones...
NG: Estic totalment d'acord amb
aquests i tenim exemples pro-
pers com he dit abans a altres
ciutats d’Europa que es benefi-
cien tots en general.

ME: Algunes empreses ja han
començat a fer proves pilot per-
què els seus treballadors no ple-
guin tan tard, i sembla que les
millores són evidents. Podem
generalitzar entre empreses
multinacionals, la petita o mit-
jana empresa o l'empresa fami-
liar?
NG: Independentment  del tipus
d’empresa o negoci tots ens
podem beneficiar i adaptar-nos
sempre i quan anem tots a una.

ME: Sembla que milloraríem en
salut, ja que dormiríem més, i
per conseqüència hi hauria
menys sinistralitat pel que fa a
accidents a la carretera o acci-
dents laborals i més natalitat!
NG: Lo de la natalitat perfecte, a
més temps de relax més temps
per pensar amb la família, com
no! Afavorint també la concilia-
ció d’aquesta, cosa que ara ens
és gairebé impossible.
Referent als accidents, i tant, una
persona, per exemple, que tre-
balla fora del seu municipi és evi-
dent que no és el mateix des-
plaçar-se quatre viatges estres-
sants al dia, que un d’anada i un
de tornada cap al seu domicili i

poder gaudir del seu temps lliu-
re.

ME: Un horari més racional que
ara implica la complicitat de
tots els actors.... (administració,
escola, empresa, comerç...).
Que en pensa?
NG:Quants cops sentim això de:
“Oh que bé jornada intensiva”,
sobretot per part de gent que
treballa a l’Administració, que
són els majoritaris que gaudei-
xen d’aquests horaris. Jo matei-
xa des de fa uns anys, el mes
d’agost  adapto el meu horari a
la jornada intensiva al Taller i,
sincerament, el grau de concen-
tració és molt més elevat lo que
fa que la productivitat sigue més
alta envers la meva feina gaudint
així molt més de la meva família.

ME: S'apropa el Nadal 
NG: Si, nosaltres des de la UCR,
aquest any tenim com a novetat
un sorteig de xecs per gastar,
repartits en diferents premis i es
farà el sorteig  el dia 7 de gener
en directe, donant només trenta
minuts per gastar-los, Tot un
repte!!
La campanya serà de l'1 de
desembre fins al 6 de Gener, cele-
brant per segon cop la segona
Fira de Nadal a l’Església Nova,
l’onze de Desembre, durant tot el
dia hi haurà  activitats vàries,
Vermut a càrrec de l'associació L’
Abarra, Xocolatada, conta con-
tes...

ACTUALITAT

Sra. Natalia Guart, presidenta de la Unió de Comerç Rapitenc

AQUESTA SETMANA 

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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LA PRÈVIA.
Albert Company, tècnic de

l’Amposta, manifestava que
“serà un partit fantàstic en ge-
neral, per  gaudir-lo, tan per
als jugadors, per al cos tècnic
de cada equip, per als directius
i per als aficionats. Penso que,
passi el que passi, quedaran
20 partits i la lliga igualment
estarà oberta amb tot per fer”.
“Sent sabedors que no és un
partit normal, perquè hi haurà
molta expectació, volem se-
guir amb la bona dinàmica i
amb la línia de joc que hem
tingut, amb protagonisme al
camp, com fins ara. Serà clau
controlar les emocions i inten-
tar ser nosaltres mateixos,
conscients que és un partit im-
portant però que, com he dit,
són tres punts més que no de-
cidiran”. Albert té la plantilla
disponible, excepte Versiano
que és l’únic dubte.
Per la seua part, Àngel Gar-

cia, tècnic del Tortosa, explica-
va que “és un partit de rivali-
tat, il.lusionant per tots i en el
que hi haurà molta expectació
i que nosaltres afrontem amb
ganes de millorar, després dels
dos darrers resultats, i també
amb respecte perquè davant
tindrem un bon equip que
practica bon futbol i que, a
més, té l’avantatge que juga a
casa”. Àngel també considera
que “passi el que passi, resta-
ran 20 jornades i res es deci-
dirà diumenge, tot i que és
evident que traure un bon re-
sultat significaria un gran im-
puls anímic”. Els 20 jugadors
estan disponibles i fins i tot
Cristian Ventura, baixa els da-
rrers partits, podria entrar en la
convocatòria. 

Amposta-Tortosa, quin derbi!
EL TORTOSA ÉS LÍDER. L’AMPOSTA, QUE NO HA PERDUT, SEGON, UN PUNT PER DARRERA

Diumenge a les 17 hores, a l’estadi de la capital del Montsià

La setmana ha estat estranya entre ponts i
festes, per qui les hagi fet. Jo no he pogut.
Pel que respecta a les competicions, venim
d’una jornada de descans, en moltes d’elles.
I això encara fa la setmana més estranya, en
l’àmbit esportiu. Però a mesura que han anat
passant els dies, es nota que diumenge a
Amposta hi haurà un esdeveniment esportiu amb gran reper-
cussió. L’Amposta, que encara no ha perdut, rebrà el líder Tor-
tosa, que té un punt d’avantatge. La situació dels dos equips
no podia ser més idonia perquè el derbi tingués encara més
expectació. D’entrada, a Imagina Ràdio, amb Jesús Ferrando
al capdavant, al programa Tots els Gols, ja es farà un segui-
ment en directe del partit, facilitant informació al moment. I,
posteriorment, Canal Terres de l’Ebre, a les 22.30 hores del
mateix diumenge, emetrà un programa especial en directe,
amb convidats que analitzaran el partit, del que es veurà un
ampli resum. És un altre pas endavant de la televisió ebrenca,
amb un nou projecte, innovador i original, que dóna més vi-
talitat al partit i a l’esport territorial. Canal TE serà diumenge
el Chiringuito de Jugones en versió ebrenca. Apassionant.
Com també ho serà un partit del que veig, a hores d’ara, un
pronòstic complicat. L’Amposta està ferm i no ha perdut. El
Tortosa està més obligat per l’exigència que té. És líder però
sembla que arriba amb debilitat al partit, pels darrers resultats.
Això també potser una trampa. Els dos tècnics s’alliberen de
pressió dient que el partit no és decisiu. Estic d’acord, però qui
guanyi sortirà molt reforçat i farà mal al rival directe, donant
un cop amb doble valor. Diumenge serà la cita. L’emoció està
garantida al camp. A Canal TE, també.   

El derbi a Canal Terres de l’Ebre

10 Euros, preu general de l’entrada per veure diumenge el gran partit

Jornada econòmica

AMPOSTA-TORTOSA

Fa 9 temporades que no es disputa el derbi, en partit oficial. La darrera ocasió fou a la Pri-
mera catalana, amb empat a dos gols. L’Amposta pujaria a Tercera divisió i el Tortosa, en
temporades posteriors, baixaria a la Segona catalana. Diumenge vinent, hi haurà jornada
econòmica amb un preu general de 10 euros. Avui divendres, de 19 a 21 hores, a les ofici-
nes del CF Amposta es poden adquirir entrades anticipades per no fer cua diumenge. En
aquest sentit, també s’aconsella diumenge arribar al camp amb antelació per evitar col.lap-
ses a la taquilla i als accesos al camp. Serà un partit apassionant i es preveu un gran am-
bient. Dani Cañabate serà l’àrbitre del derbi, del comitè de Tarragona.
Album de cromos. D’altra banda l’Amposta va presentar l’album de cromos del club en

el que estan tots els jugadors dels equips de l’entitat. Amb un euro, van sis cromos de juga-
dors del club ampostí. L’album és grtuït. 

CANAL TERRES DE

L’EBRE

Diumenge, en directe

(22.30h), programa

especial pel derbi. 

L’opinió de Joaquin Celma 

La primera vegada que es van enfrontar Amposta i Tortosa
en competició oficial va ser la temporada 42/43 i en aque-
lla lliga de la 2 regional només hi havien 5 equips: Tortosa,
Rapitenc, Amposta, Remolins i Ulldecona. L'última vegada
que van jugar va ser en la  2007/2008 quan l’Amposta va
ascendir a Tercera divisió. I el Tortosa 4 anys més tard va
baixar a la segona catalana. Un derbi que antigament es
mastegava durant la setmana. Ara no es viu igual però els
dos equips estan passant un gran moment i liderant la clas-
sificació. Estic segur que un dels dos pujarà, o tots dos. Jo
preferiria que no pugés cap, doncs a la 1a Catalana hi ha
menys espectadors, més despesa i moltes possibilitats de
tornar a baixar. Es dóna la curiositat que els dos entrena-
dors no són d'aquí: Àngel Garcia i Albert Company, enca-
ra que aquest últim té la seva residència a Amposta. Això
demostra que no es creu amb els tècnics d'aquí per liderar
projectes. Ho veiem també amb l'arribada d’Isaac
Fernández i José Mora, recentment. Serà un gran matx.
Crec que serà un empat o victòria local. L’Amposta passa
un gran moment. El Tortosa està en una mini crisi, però pot
despertar en qualsevol moment. Els dos equips no estan a
la categoria que es mereixen. Per la seva història, el Tortosa
ha de jugar a Tercera i l’Amposta a 1a Catalana. Però la
realitat és una altra. I potser estan ara al millor lloc. Per mi,
pels dos, l'ideal seria tenir un projecte de jugadors de la
casa cent per cent i això és el que els falla a aquests equips,
el dia que ho aconseguiran al camp anirà mes gent. En
qualsevol cas, aquest diumenge serà un gran partit.

Els dos més ferotges
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L’Ascó va guanyar diumenge passat a la Jonquera (0-2) on
va refermar la seua progressió. L’equip de la Ribera porta 14
jornades seguides sense perdre (8 empats i 6 victòries) i és
quart a la taula classificatòria. Diumenge vinent, la seua ratxa
tindrà una prova important quan rebrà el líder Peralada, equip
que només ha perdut dos partits en el que portem de lliga. A
més és el màxim golejador i el que menys gols ha rebut (9). El
Peralada té vincles amb el Girona, com a equip filial i busca l’as-
cens a Segona B.

L’Ascó és quart i diumenge rebrà 
el líder Peralada 

TERCERA DIVISIÓ. 12H

L’Ulldecona, després del descans, afronta dos partits seguits a
casa, contra el Vendrell i la Riera. El proper, contra el Vendrell,
repesentarà el debut d’Antoni Teixidó a la banqueta falduda.
La directiva del club ha decidit avançar els dos partits que

manquen per acabar l’any, tots dos seguits a casa, a les 12 del
migdia. Una mesura eventual per poder jugar en un horari més
agradable, si fa fred. La manca d’enllumenat al camp tampoc
ajuda a poder jugar, a hores d’ara, de tarda. L’Ulldecona, amb
cinc derrotes seguides, té necessitat de guanyar. 

Teixidó debutarà amb l’Ulldecona
contra el Vendrell

DIUMENGE A LES 12 HORES

Diumenge vinent, a les 16.30 h, hi haurà un altre partit que centrarà l’atenció, en aquest cas a la Tercera ca-
talana. L’Aldeana rebrà la Sénia: s’enfronten els dos líders. L’Aldeana té els mateixos punts que la Sénia, des-
prés de guanyar dimarts al camp del cuer Godall (1-3), amb gols de Didac, Àlex Alegre i Reverter (amb dues
assistències d’Eric). Era jornada de recuperació. Per tant, el proper diumenge, partidàs a l’Aldea. El lideratge
també estarà en joc. Del partit de dimarts a Godall, Bartolo, el tècnic de l’Aldeana, deia que “van haver-hi dues
parts diferenciades. A la primera, sobre tot en els primers 30 minuts, vam estar força bé i vam fer els tres gols.
Després, fins el descans, vam perdre una mica la situació, no dominant amb tanta claredat. Al descans vam
parlar-ho però a la represa, els primers 10 minuts, van ser un calvari. Ho vam passar malament. Dani Fluixà va
rebre una entrada lletja i no va poder seguir. Després l’expulsió i el penal. Èric Safont també es va lesionar. Vam
patir davant d’un Godall que va apretar molt. L’important fou la victòria”. La nota negativa pels aldeans són
les lesions que poden tenir per al partit contra la Sénia. Per la seua part, Joan Subirats, del Godall, deia que “la
primera meitat, tot i l’ocasió de Xescu inicial, va ser de l’Aldeana que es va posar amb el 0-3, amb un segon
gol en fora de joc per a natros. La represa va ser totalment nostra, vam ser millors. Vam fer el gol i vam poder
fer el segon. Vam pressionar a una Aldeana que va demostrar que és un dels líders”. Fidel va tornar a jugar.  

La U.E. SANT JAUME va viu-
re dissabte una jornada histò-
rica amb la inauguració de la
gespa artificial del camp: “un
somni fet realitat”. A les imat-
ges, les autoritats en el mo-
ment de l’acte inaugural. Pos-
teriorment, es va disputar un
3x1 entre la Cava, Rapitenca i
la UE Sant Jaume. 

Aldeana-la Sénia, s’enfronten els dos líders

Inauguració de la
gespa artificial del
camp de futbol

3A CATALANA.  ELS ALDEANS VAN GUANYAR A GODALL EN PARTIT DE RECUPERACIÓ (1-3)

Amb el descans, es van recuperar partits (vegeu plana 18). Entre ells, el líder Móra
la Nova va empatar a Xerta (1-1). Per a Sisco Martí, tècnic del Xerta, “aviat, amb gol
de Martí Gisbert, vam fer l’1-0. I durant la primera meitat, dins de la igualtat, vam dur
més el pes del partit, amb altres opcions. A la represa, amb els minuts, el Móra va
avançar línies i va pressionar més. Però vam estar ordenats en defensa, tenint possi-
bilitats de contraatac. Fins que a manca de deu minuts, en un córner, ens van empa-
tar”. Per la seua part,  Albert Lizaso, del M Nova, comentava que “ens van fer aviat
l’1-0 i vam anar a remolc. Vam dominar i vam tancar-los, sobre tot a la segona mei-
tat, assolint l’empat. No obstant, vam fallar moltes ocasions. També caldir que el Xer-
ta va fer un gran treball. Cal valorar el punt i que continuem líders, tot i que amb
menys avantatge”. Durant el partit, l’àrbitre va demanar que seguidors visitants mar-
xessin del camp. “Creiem que va voler ser massa protagonista, segur que algú li va dir
alguna cosa, i mal fet si va ser així, però obligar a que marxessin les 10 o 12 persones
que estaven allí de Móra, pensem que no calia, en un partit que fou correcte”. 

Empat del líder Móra la Nova a Xerta

4A CATALANA. PARTITS DE RECUPERACIÓ. S’AJUSTA LA PART ALTA

La Rapitenca només ha guanyat un partit dels darrers sis, dels
que quatre ha jugat fora. S’ha compromès. I per aclarir-se, diu-
menge vinent no pot fallar a la Devesa quan rebrà el Rubí, ri-
val directe a  hores d’ara perquè es troba a la zona de descens.
German recupera a Gabi, a Ivan Gasparin i a Raül Istoc. Borrull,
sancionat, i Jack, lesionat, seran les baixes. Diumenge, a les
10.30 h es farà la presentació del futbol base del club. Abans
del partit, s’efectuarà un homenatge pòstum a Maso de Baila.
La seua familia el rebrà per tots els anys de dedicació. 

La Rapitenca no pot fallar contra el
Rubí, diumenge vinent

PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE (10.30 H)

SANT JAUME

Isaac Fernández és el nou
entrenador de la Cava. El ter-
cer en el que portem de lliga.
Després de la derrota a casa,
amb un dels cuers, la Riera, la
directiva va prendre una de-
cisió i va comunicar a Aleix
Ferré que era destituït. Aleix
formava part del cos tècnic
des de la pretemporada, com
a segon de Sergi Navarro, i

va decidir seguir una vegada
el tècnic va dimitir. Ha estat
cinc jornades. Aleix conside-
rava que “des del meu punt
de vista, el club ha mostrat
una falta de confiança im-
portant i també penso que
ha tingut poca paciència. Sé
que la situació no era del tot
favorable però crec que me-
reixia dos partits més de mar-
ge. Aquest equip està capaci-
tat per tirar endavant, i
queda molta competició. Lla-
vors, s’arriba a Nadal, i es fan
valoracions. Si es creu opor-
tú, s’incorpora algun jugador.
I si el balanç és negatiu,

doncs és el moment adequat
per efectuar un canvi d’en-
trenador”. Aleix afegia que
“així els ho vaig dir a la jun-
ta. De totes formes, tot i no
estar d’acord, puc arribar a
entendre la decisió de la di-
rectiva. Em quedo amb les
coses positives que he pogut
aportar amb aquest poc
temps. I també agrair l’opor-
tunitat que me va donar Ser-
gi Navarro i la directiva”.
Isaac Fernández és la nova

aposta. Un entrenador expe-
rimentat que ha estat al Vila-
franca, Pobla Mafumet i que
ja té experiència a l’Ebre ha-

vent entrenat equips com el
Tortosa, Rapitenca o Ascó.
Isaac informava que “vaig
estar al Torredembarra la
temporada passada, treba-
llant per crear un nou projec-
te amb el futbol base. Estava
engrescat però finalment no
va fer-se i vaig decidir no en-
trenar. Darrerament havia
tingut una proposta d’un
club, a més de la Cava que
ha estat qui més m’ha moti-
vat perquè és un equip histò-
ric, amb solera. Així mateix,
em seduia tornar a entrenar a
l’Ebre on es viu el futbol amb
molta passió i la Cava és un

molt bon lloc”. Isaac afegia
que “el futbol m’agrada i ara
tinc moltes ganes d’entrenar.
Dissabte vaig estar amb l’e-
quip a Sant Jaume, en el 3x1
amistós, i aquesta setmana ja
hem treballat per preparar el
proper partit. Intentaré apor-
tar la meua experiència per
revertir la situació actual, in-
tentant aprofitar la feina que
s’ha fet fins ara, millorant-la
amb el que calgui”. Sobre si
hi haurà canvis a la plantilla,
amb baixes o altes, el tècnic
explicava que “he de conèi-
xer l’equip molt millor i amb
les setmanes, si és necessari,

decidiré si falta alguna cosa.
Però, d’entrada, comencem
com estem”. Isaac debutarà
amb la Cava, diumenge, al
camp del seu exequip, el To-
rredembarra. Ferran, amb un
dit del peu trencat, serà baixa
els dos propers partits. 
A la imatge, Isaac Fernán-

dez (foto d’El Travesser).

Isaac Fernández, nou tècnic de la Cava
DEBUTARÀ AL CAMP DEL SEU EXEQUIP, EL TORREDEMBARRA, DIUMENGE VINENT 

“Crec que ha faltat
confiança i que ha hagut

poca paciència”

Aleix Ferré
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Partit per oblidar on l'únic
bo fou el resultat final.
Bona imatge la que va

donar el C.H.Sant Esteve
Sesrovires. Les noies entre-
nades per Maikel Nuñez no
mereixen la seva situació a
la taula classificatoria des-
prés del partit de dissabte,
on van demostrar ser un
equip amb més possibilitats.
Per la seua part, les noies de
Mateu Castellà en cap mo-
ment van entrar dins del partit, fallant 24 tirs a porteria, i van estar gairebé sempre a remolc
del marcador. Al descans, 9 a 11. A la represa, una gran Paula Ripoll, amb 7 gols, i la vete-
rania en moments claus, van fer que al minut 15 de la segona part, hi hagués una reacció
agafant un avantatge de 3 gols (20 a 17) que fou definitiu. El próxim desplaçament serà a
Alacant per jugar contra el C.D.Agustinos, darrer partit de la primera volta.

El millor, el resultat en un partit per oblidar
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (28-25) CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (83-70)

Reacció amb caràcter
L’equip tortosí havia de

buscar de canviar el xip res-
pecte el partit anterior, en-
front el C.B Viladecans. Calia
competir en els seus màxims
i així va ser. Les Vinyes del
Convent CB Cantaires pre-
nien el control del primer
període (23/17) mentre que
el segon se n’anava per la
mínima (19/17). Els dos pe-
ríodes restants serien de
25/18 en el tercer en una
clara escletxa que s’obria i a
l’últim es perdia 16/18.
Destacar el nombre de re-

bots totals (+50), un alt per-
centatge en llançaments de
dos punts (56%), 21 as-
sistències i un acceptable
percentatge de tirs libres
(71%), tancant l’eficiència
de l’equip en un 95.

En global, l’equip jugava
un partit més alegre, amb
més ritme i amb una con-
centració important i sobre-
tot força regular en tot l’en-
contre. Regalant així
aquesta victòria al nombrós
públic que es va apropar al
pavelló de Ferreries. El resul-
tat final fou 83-70.
Dirigint ja la mirada en el

següent encontre enfront el
Reus Ploms i gaudint d’estar
en posicions nobles l’any de
l’ascens a la màxima catego-
ria catalana.
Altres resultats del club
Sènior B: CB Constanti

47- 55 CB Cantaires.
Junior Masc.: La Salle 92-

47 CB Cantaires
Infantil Masc.: CB Tarra-

gona 60 - 57 CB Cantaires

Júnior Fem.: AE Claret 51
- 38 CB Cantaires
Inf. Femení: CB Cantaires

48 - 39 Manyanet Reus.
Imatge: Ferran.

CLUB REM TORTOSA

GALA A L’AUDITORI DE TORTOSA PER TANCAR LA PRIMERA EDICIÓ

El Club de Rem Tortosa va celebrar la
seva festa anual. Els actes van començar
amb l´assemblea general que ratifica
després de les eleccions la continuïtat de
l´actual junta. Després va haver-hi una
interessant xerrada sobre vivències i
JJOO a càrrec dels olímpics Àlex
Sigurbjhönsson i Xavi Vela.
Posteriorment, acte d´entrega de dife-
rents obsequis als tres remers olímpics
del Club (Pau Vela, Àlex Sigurbjjhönsson
i Xavi Vela) i als cinc mondialistes (Laura
Monteso, Natalia Arasa, Roger Folque,
Ruben Garcia i Ismael Rifi) 

Dia del remer

Un total de sis parelles del TWIST CBE JESÚS van competir
a l'Spanish Open de Salou que va comptar amb una parti-
cipació de més de 1.800 esportistes de 26 països.  La pare-
lla de professors Mercè Llorca & Giuseppe Sgroi es van pro-
clamar guanyadors en la modalitat d'estàndard en la com-
petició nacional Adult A i tercers en llatins a l’Open
Nacional. En la modalitats de llatins Pau Alaixendri &
Carme Franch (a la imatge) es van proclamar campions en
Youth B i van obtenir un meritori 14è lloc en l'Open
Internacional.  En la mateixa categoria Òscar Blasco &
Marta Poy van obtenir el tercer lloc. A aquests èxits, es va
afegir la magnífica participació  de les joves parelles  Marc
& Vera, Vasili & Sara i Àlex & Dàmaris.

HANDBOL

BALL ESPORTIU

Infantil Femení. CE Tortosa 29 (12) - La Salle Montcada 15 (6). Nova victòria  en un
partit ajornat corresponen a la quarta jornada del campionat. Cadet Femení: CE Molins
de Rei – 2015 (SDE) 44 (26) - CE Tortosa 28 (13). No va tenir gaires opcions l’equip
tortosí, al partit disputat a la pista de Molins de Rei, on va anar sempre per darrera en
el marcador i va sortir derrotat de manera contundent. Cadet Masculí. CE Tortosa 22
(7) - HE Castelldefels 31 (14). Derrota dels cadets contra un Castelldefels que va ser
superior, no per un aspecte tècnic si no mes aviat per un de físic. Malgrat tot els torto-
sins sempre van donar la cara. Sènior Femení: CE Tortosa 34 (20) - CH Sant Esteve de
Palautordera 18 (11). Aquest partit era l’últim de la 1ª volta i gràcies a la victòria deixa
a les sèniors segones a la classificació. Sènior Masculí “A”: BM Barberà 38 (22) - CE
Tortosa 30 (16). L'equip sènior masculí rep una nova derrota en un desplaçament,
davant del BM Barberà.

Dissabte passat, amb la Gala que va servir per lliurar els premis i els reconeixements, celebrada a l’Auditori de Tortosa, es va tan-
car el circuit Altadill Pàdel Tour. “Cal destacar la participació i, sobre tot, la col.laboració dels patrocinadors. Sense ells, res seria pos-
sible”, deia Joan Bel, artífex del circuit. A les imatges, Joan Bel en el seu parlament (esquerra); Bel i els germans Altadill, patrocina-
dors (centre), i una de les parelles del circuit, els planers Carlos i Bruno, amb l’organitzador Joan Bel (dreta). Posteriorment, es va fer
el sopar i la festa final de temporada al Parador de Tortosa. 

Cloenda del circuit Altadill Pàdel Tour

A la novena jornada de la primera fase d’handbol sènior femení Primera Catalana, grup
C, l’HC Perelló va guanyar aquest passat diumenge a casa contra el Sant Vicenç B per 26-
15. Les perellonenques van sortir activades des del primer moment i van mantenir un bon
avantatge durant tot el partit. La defensa va ser la clau partit, cosa que va impedir qualse-
vol tipus de reacció de les visitants. Amb aquesta ja són vuit les victòries consecutives que
l'equip ebrenc porta a la seva lliga, la qual cosa el situa al capdamunt de la classificació, amb
16 punts.

L’Handbol Perelló és líder: 8 de 8
Centre Esports Tortosa

Èxits del Twist CBE Jesús
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Batea-Camarles (17h)

Móra la N-Bot (16.30h)

diumenge 

Arnes-Tivenys (12h)

Fatarella-Ebre E (15h)

Alcanar-Xerta (16h)

Ginestar-Catalònia (16h)

Benissanet-Amposta (16h)

Deltebre-Masdenv. (16h)

Ascó-Ametlla (16.30h)

RESULTATS

14a jornada 4a catalana

Partits recuperats

Amposta-Bot 7-1

Xerta-M Nova 1-1

Fatarella-Ascó 2-1

Alcanar-Masdenverge 1-2

Catalònia-Ascó 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. M. Nova 42 10 33

2. Arnes 40 10 31

3. Amposta 42 13 31

4. Masdenverge 29 18 25

5. Catalònia 31 16 24

6. Deltebre 35 19 23

7. Ginestar 23 19 22

8. Ebre Escola 23 29 18

9. Benissanet 15 21 18

10. Tivenys 21 29 16

11. Bot 24 35 15

12. Batea 22 38 14

13. Fatarella 20 33 13

14. Ascó 25 31 12

15. Xerta 19 28 12

16. Camarles 21 38 11

17. Ametlla 10 28 8

18. Alcanar 12 39 6

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

AEM Lleida-Tortosa E

(17.30h)

S Gabriel-Cerdanyola

Pontenc-S Pere

Molins-Guineueta

Pardinyes-F Vilafranca

S Andreu-Porqueres

Fontsanta-La Roca

Camp Clar-At Prat

RESULTATS

9a jornada

Tortosa E-Pardinyes             1-2               

Cerdanyola-AEM 4-1

Guineueta-Pontenc 0-3

At Prat-Fontsanta      1-3

Porqueres-S Gabriel         0-1

S Pere-S Andreu 3-0

La Roca-Molins 3-3

F At Vilafranca-C Clar             5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Fontsanta 36 11 31

2. Cerdanyola 31 12 26

3. Porqueres 25 13 24

4. Pardinyes 39 21 21

5. Pontenc 26 21 19

6. S Pere 28 18 18

7. F At Vilafranca 20 10 19

8. S Gabriel 25 20 17

9. S Andreu 24 20 17

10. At Prat 21 19 16

11. AEM 23 26 16

12. Molins 17 27 11

13. La Roca 11 26 5

14. Tortosa E 9 30 5

15. E Guineueta 11 35 5

16. Camp Clar 14 51 3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Dissabte 

J i Maria-Gandesa (10 h)

Aldeana-Ginestar (16h)

R Bítem-St Jaume (16h)

S Bàrbara-Tortosa E (18.30h)

Diumenge

UlldeconaAlcanar (10h)

RESULTATS

9a jornada

Olimpic-Arnes                 4-1

Recuperació:

Gandesa-Tortosa E     1-3

Ginestar-R Bítem       5-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 54 12 21

2. Aldeana 37 7 21

3. Olimpic 38 29 21

4. Ulldecona 24 26 15

5. Ginestar 19 21 15

6. J i Maria 27 25 12 

7. S Bàrbara 15 13 12

8. S Jaume 26 25 9

9. Tortosa Ebre 14 33 9

10. Gandesa 20 29 6

11. Arnes 8 34 3

12. Rem Bítem 12 40 3

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Jornada 10. 14-1-17

Canareu-J i Maria

Ametlla-Amposta

Catalònia-Aldeana

Perelló-Alcanar

Roquetenc-Tortosa

Sant Jaume, descansarà

Vinaròs-Rapitenca

RESULTATS

9a jornada

Roquetenc descansa

Amposta-Canareu 5-0

J i Maria-Vinaròs      2-4

Aldeana-Ametlla  4-1

Tortosa-Perelló 9-2

Alcanar-Catalònia sus

Rapitenca-St Jaume      sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1.Tortosa 44 20 19

2. Roquetenc 18 1 18

3. Alcanar 23 10 17

4. Vinaròs 20 15 16

5. Amposta 24 10 16

6. Aldeana 20 11 14

7. Canareu 17 24 8

8. Rapitenca 13 9 6

9. Catalònia 10 15 6

10. J i Maria 13 20 5

11. Perelló 8 24 4

12. Ametlla 10 20 3

13. S Jaume 3 44 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Catalònia-Flix (16.30h)
Ametlla-Ampolla (16h)

diumenge  
Vilalba-S Bàrbara (15h)
J i Maria-Perelló (16h)

Pinell-Roquetenc (15.30 h)
Corbera-Godall (16h)

Rem Bítem-S Jaume (16h)
Aldeana-la Sénia (16.30h)
Olimpic-Alcanar (17 h)

RESULTATS

14a jornada, Tercera catalana  

Recuperació:

Godall-Aldeana 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Sénia 13 45 19 30

2. Aldeana 13 36 16 30

3. Ampolla 13 34 17 26

4. Catalònia 13 33 19 25

5. Rem Bítem 13 24 16 24

6. Alcanar 13 24 21 24

7. Olimpic 13 24 24 24

8. S Jaume 13 25 27 21

9. Flix 13 22 25 17

10. Pinell 13 22 24 16

11. Roquetenc 13 22 26 16

12. Perelló 13 18 23 15

13. S Bàrbara 13 20 27 14

14. Corbera 13 19 24 13

15. Ametlla 13 13 24 13

16. Vilalba 13 20 31 12

17. J i Maria 13 19 37 9

18. Godall 13 17 37 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
dissabte 

Segur-Salou (16.30h)
Camarles-Cambrils U (17.30h)

diumenge  
Ulldecona-Vendrell (12h)
Riera-Roda Berà (16h)
Gandesa-Catllar (16h)

Hospitalet-Batea (16-15h)
Torredemb.-la Cava (16.30h)

Valls-Reddis (16.30h)
Amposta-Tortosa (17h)

RESULTATS

14a jornada, Segona catalana

Vendrell-Segur 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 13 29 6 34

2. Amposta 13 27 6 33

3. Reddis 13 35 23 27

4. Valls 13 21 14 27

5. Cambrils U 13 28 10 25

6. Gandesa 13 18 8 25

7. Camarles 13 23 17 20

8. Vendrell 13 14 12 19

9. Hospitalet 13 21 21 15

10. Batea 13 20 26 15

11. la Cava 13 18 27 14

12. Segur 13 17 25 13

13. Ulldecona 13 15 29 12

14. Roda Berà 13 15 16 11

15. Salou 13 11 22 11

16. Riera 13 12 26 10

17. Torredembarra 13 10 18 7

18. Catllar 13 9 37 5

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va guanyar a la
Jonquera i ja porta 14
jornades sense perdre. Es
quart i diumenge rebrà al

líder Peralada. 

PRÒXIMA JORNADA
(jugat ahir dijous) Manlleu-Vilafranca 0-0

Santfeliuenc-Sabadell
Castelldefels-Olot

Ascó-Peralada (diumenge 12h)
Júpiter-Jonquera
Europa-Palamós

Figueres-S Andreu
P Mafumet-Terrassa
Vilassar-Granollers

Cerdanyola-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Peralada 17 13 2 2 36 9 41
2. Olot 17 13 2 2 35 16 41
3. Vilafranca 18 11 4 3 28 16 37
4. Ascó 17 7 8 2 24 15 29
5. Palamós 17 7 6 4 24 25 27
6. Terrassa 17 7 5 5 25 16 26
7. Muntanyesa 17 7 5 5 22 17 26
8. S Andreu 17 7 4 6 22 22 25
9. P Mafumet 17 5 6 6 24 27 21
10. Figueres 17 5 6 6 17 20 21
11. Santfeliuenc 17 4 8 5 18 20 20
12. Jonquera 17 4 7 6 7 10 19
13. Granollers 17 5 3 9 22 29 18
14. Castelldefels 17 4 6 7 14 21 18
15. Manlleu 18 3 9 6 18 26 18
16. Cerdanyola 17 4 5 8 18 24 17
17. Europa 17 3 6 8 10 17 15
18. Vilassar 17 2 8 7 12 19 14
19. Júpiter 17 3 5 9 13 25 14
20. Sabadell 17 2 5 10 17 32 11

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

Sabadell-Júpiter 2-0
Granollers-Europa 0-1
S Andreu-Vilassar 0-1
Muntanyesa-P Mafumet 1-0
Castelldefels-Cerdanyola 2-0
Vilafranca-Olot 1-1
Jonquera-Ascó 0-2
Peralada-Manlleu 3-0
Palamós-Santfeliuenc 1-1
Terrassa-Figueres 2-1
Rec.: P.Mafumet-Cerdanyola       4-3

PRÒXIMA JORNADA

dissabte 

J.i Maria-S Cristobal (18h)

Diumenge 

Igualada-Alpicat (11 h)

Rapitenca-Rubí (12h)

Almacelles-St Ildefons (16h)

Lleida-V Alegre (16h)

Vilaseca-Suburense (17h)

RESULTATS

14a jornada, Primera catalana

Santboià-Viladecans 0-0

Reus-Morell 2-1

Vilanova-Balaguer 1-3

Primera catalana

Una formació de l’Ascó, d’aquesta temporada.

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 14 31 12 31

2. S Cristobal 13 22 13 27

3. Almacelles 13 26 12 26

4. Santboià 14 24 16 25

5. Vilanova 14 25 28 23

6. Reus 14 26 20 21

7. S Ildefons 13 27 20 21

8. Viladecans 14 15 12 21

9. V Alegre 13 20 16 19

10. Lleida 13 20 20 19

11. Vilaseca 13 19 20 18

12. Alpicat 13 19 24 17

13. Rapitenca 13 21 23 16

14. Suburense 12 16 18 13

15. Igualada 12 18 22 11

16. Rubí 13 17 22 11

17. J i Maria 13 13 35 6

18. Morell 14 4 30 2

Tercera divisió
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JOAQUIN CELMA 

ascó B
alcanar B
Godall
Xerta
ametlla B
Bot
Flix
Batea B
Catalònia
amposta B
Tivenys
Deltebre
R Bítem
aldeana
la Sénia
amposta
Ebre Escola
Tortosa
arnes
Catalònia B
Móra la Nova
Rapitenca
Fatarella

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FAIR PLAY
4.75
4.75
5.25
5.75
6.75
7
7
7.5
7.5
7.75
7.75
8.25
8.25
8.50
8.50
8.75
8.75
9
9
9
9
9.25
9.25

Perelló
Benissanet
ampolla
ametlla
Corbera
Masdenverge
J i Maria B
Ulldecona
la Cava
Olimpic
Vilalba
Camarles
Camarles B
Gandesa
J i Maria
alcanar
Roquetenc
Ginestar
S Jaume
Pinell
Batea
S. Bàrbara

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

9.25
9.50
10
10
10.5
10.5
11
11
11
11,25
11,25
11,5
11,75
12
12.25
12.5
12.75
13
13
14.25
15.5
16.25

JUGADOR

Josep  De la Torre
Ion Oslabanu
Manel Sol
Xavi Obiol

Sergio Ruiz
Josep Forcadell
Edu aguilar
Puxero
Marc Bort 
Toni Domingo 
Santi Sancho
Genís
Gerard Curto
Daniel Ghisalberti
Moisés Muñoz

33
29
20
20
17
13 
10

9
9
9
7
6
5
4
2

CD ALCANAR
Nº P.

2
1
1
4
9

2

1

2

G. JUGADOR

Àlex alegre
Josep Reverté
Marc Garcia
Didac Rius
Pau Sánchez
Eric Safont
Pau Gonzalez
Àlex Samper  
Sergi Ventura
Dani Fluixà
Sergi auré 
lluc Pepiol
Carlos Beltri
albert alegre

37
31
29
27
21
14

7
7
6
5
5
4
3
1 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE ALDEANA
Nº P.

11
4

11
2

1
1

1

G. JUGADOR

David Ramírez
Eric Garrido
Marc Perelló
Òscar Ruibal
David Gallego
Marc Estivill 
Cristian Regolf
Eric Ferré 
Dani Barroso 
Joaquim Bru
Damià Fernàndez 
Joan Costes 
Paco Casas
Jordi  Sabater
Manolo  abril 

48
30
22
13
12
11
10

9
8
8
6
5
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF AMPOLLA
Nº P.

7

1
2
6
1
7

2
2

2

G. JUGADOR

Isaac Casanova
Ivan González
Pau Valmanya 
David Medina
Jony
aleix llobet
Joaquim Cardona
Àlex Iniesta 
Eudal  Recansens
Jonatan llorach
Felipe Guachapa
Omar Oliveras
Jan 
Cristofer
Fran Corella 

31
26
23
17
16
15
14
13
11
11
8
5
4
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF AMPOSTA
Nº P.

3
7
2

1
3
3

3

3
2

G. JUGADOR

artur  Godia
Sergi Masqué 
Jordi Martí
Héctor Rodriguez
Dani argilaga
Peke 
andreu Guiu
Jonatan Toledo 
Víctor Bertomeu
Juan Osado 
Enrique Socias
Sergi lopez
Jean Marco
Sergi lópez
Patricio alvarez

38
31
27
21
20
19
18
15
14
12

9
9
6
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

FC ASCÓ
Nº P.

1
6
1

3
4
1
6
1

G. JUGADOR

Igors  
Xavi Callau
Xavi Fages
Florin
Micael Dieguez
Robert Brooksbank
Sergi Brull
Jordi Boyer 
Rullo
Ruben Bonachi
Tino
Ivan Romeu
Froi
Héctor
Sergi Callau

24
21
18
16
13
13 
13
12
12
12 

9
8
7
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

SCER L’AMETLLA
Nº P.

2

1

2
1
1

2
3

G.

JUGADOR

Jordi Vilanova
Àlex almestoy 
Kiko
adrià Sunyer
Miguel Reverté 
adri Sales 
Raül Jiménez
David Bes
alejandro Prats
Miguel adrià
Figo 
Moisés Haro
aleix Chavarria
Enric Sunyer
Joan Galende

39
32
26
24
21 
13
11
10

7
5
4
4
4
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF BATEA
Nº P.

1

1
8
8

1

G. JUGADOR

Cristian Bertomeu 
Josep Vilanova
aitor arasa 
Victor Pujol  
Carles Kàder 
Jose luis Rosales 
Raul Teixidó
Edgar Samper
José luis león
Pau Sansaloni
arnau Beltran 
Gerard Estorach
Sergi Cid
Edgar Bertomeu 

48
28
19
18
16
15
13
12

9
8
4
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CAMARLES
Nº P.

3

7
1
5
3

1

G. JUGADOR

Joel Serret 
Fernando  
Roger Vidal
Ricard  
Marc Sabaté
Dani Jiménez
Samu
abdh 
lachem
abarghaze
Manu Rodero 
Marc Panisello 
Guillem aubanell 
Robert Martorell 
Jordi  Hostau 

36
32
25
21 
13
13
12
11
9
8
7
4
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CORBERA
Nº P.

7
2

2
1
2

2

2

G. JUGADOR

Yuri Storozhuk
Dani Hernández
Jaume Esteve
llorenç Peral
Nacho aroca 
arnau de la Prada 
Jordi llorens
Cristian Barajas  
Joan Mani
Jabob  Papaceit 
Edu Usall
Edgar andreu 
albert Saltor
Gio 
Joan Junca 

37
31
23
20
15
10
10

9
7
6
5
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

JE FLIX
Nº P.

6

6
2
1

4

2

G. JUGADOR

Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Pere Martínez
Javier  Dilla
Joan Batiste
David Rojas
Cristian Vallès
alexis Pedraza
Frede Giné
Genís Navarro
Josep Domenech
Joan Vives
Robert Cubells
Mario Hernández

38
30
19
17
17
16
14
13
10

6
6
5
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF GANDESA
Nº P.

4

2
6

1

2

1
2

G. JUGADOR

Manu Fernández
Xescu
Royo
Ramon Ibañez
Ricard Reverter
Fidel Guardiola 
Oriol Vidal
Robert Margalef
Eric Segarra
alin Stan 
Josep Vives 
Javi Rivas
Jordi Reverter
Juan Canalda
Carlos Valverde

36
21
19
16
12

8
8
8
6
5
5
4
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

FC GODALL
Nº P.

9

1
1
2

1
2

G.

JUGADOR

Cristian arasa
Javi asin
David Cosido
Sergi Escoda
Dani Benaiges
Pau Diez
Xavi Gisbert 
Jordi Tomàs
Juanjo Rovira
leandro Rovira
Sergio Serret
Carlos Ferreres
Marc Prades 

27
24
22
21
15
14
13
11
10
10
10

9
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

P.

5
7
3

1
7

1
1
4

4

G. JUGADOR

albert Torres
Brayan Hurtado 
adrià Vallsells  
Sebas albacar
Raul González
Jesús Ferreres
Marc lucero
Fran Ortiga
Sergi Curto
Jordi Rullo
Pau Roda 
agustí Martí
aleix Franch
Marc Masdeu
Pau Monclús 

39
39
24
24
19
12

8
8
7
6
5
5
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UD J I MARIA
Nº P.

1
5

2

1

2

G. JUGADOR

albert March 
Jordi Rullo
Marc Nivera
Brayan 
aaron Casanova
Juan Cortés
Floren
Marc lucero 
Fran Ortiga
Jesse Pareja 
agustí Martí
Navarro
Johan Rosero
Pau Roda 
Ferran Galve

21
19
15
14
13 
12
10
10

9
8
7
7
6
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UD J I MARIA B
Nº P.

1
3
8

1

2

2

G. JUGADOR

Roger Santaella
Jordi llaberia
Enrique Chimeno
José Ramon Vidal 
Àngel Sánchez
Manel Vizcarro
Sergi Grau
Eric Fernàndez
Ferran Roig
Mario Valldeperez
agustí Castells
Raimon
Jonatan lópez
Sergi Castaño 
Àngel Hernández

39
19
17
16
14
13
12
10
10

8
6
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD LA CAVA
Nº P.

1
6

3

7

1

G. JUGADOR

David Callarisa
Gerard Estrella
Pol Rodriguez
Joan Zaragoza
Marc lleixà
Eric alarcon
Isaac Rodríguez
Joan labèrnia 
Ferran adell
Kevin Moreno
Òscar Querol
Gerard Gavaldà
Ivan Capitan
Ramon Centelles
Jordi Escubedo

47
42
27
16
16

8
6
5
5
4
4
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF LA SÉNIA
Nº P.

15
7
3
8
3
1
1
2

2

2

G. JUGADOR

Pau Muñoz
Jaume Soriano
Quim Vila
Jaume Guerola
aleix Martí
Sergi Vila
Maiol Caballero
Fèlix Chorto
Johan Pérez
Dani Calvo
albert Troyano
Àlex Cabré
David Ferré
Òscar Nogales 

29
28
26
24
23
23
18

8
8
3
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

OLÍMPIC
Nº P.

4
7
1

5
1

1

3

1

G.

JUGADOR

Xixo
Eric Barberà
alberto Cuenca 
Vicent Brull
Àlex Pedrosa
Brigi Garcia
Narcís Franch
Eric Brull 
Marc andreu
Jordi Gilabert
David Flox
Marc Pardo
arnau Pedreny
Jorge Donoso

44
33
19
19
17
16
13

9
7
6
5
5
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CE PERELLÓ
Nº P.

2

5
1
5
1

2

G. JUGADOR

Àlex Escarihuela 
Soufine 
Gerard Moreno
lluís Espinach 
Raül arroyo
lluís Castelló
Victor González
Hicham Hasoum
Emilio Folqué 
Edu Maestre
Redouane 
Juan Madero
Cristian Rodriguez 
Gerard 
Victor Bertomeu

37
33
24
15
15
11
11
9
8
7
7
6
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF PINELL
Nº P.

3

4
6

2
1
1
4

1

G. JUGADOR

Oriol Vallespí
Xavi Marqués
Pachu
Sergi José 
Sam Garcia
Josué andreu
Pau Ripoll
albert Vilarroya
Àlex Borrull 
Raül Istoc
Gabi Fernández
Ivan Páez
Jack  Cid
Josep Madrid
Àlex Fores 

26
24
22
22
16
14
13
12
12
10

9
8
6
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE RAPITENCA
Nº P.

2
7
1

1

3
1
2

1

G. JUGADOR

Sergi Bel 
abdulayah 
Jota 
Claudiu Iaunau
Pau Galiana 
albert Monforte
Edgar Bartolomé
Xexu
Robert Beltran
Pau Muñoz 
Àlex Vizcarro 
Emili Descarrega
Cristian Diaz
Victor Bartolomé
Àlex accensi

34
31
28
16
14
10
10

6
6 
5
4 
4
3 
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE R BITEM
Nº P.

1

7

1
3
1
2
2
1
4

1

G.

41
29
26
17
16
12
10

9
8
6
5
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

P.

7
2

2

5
2
1

2

G. JUGADOR

albert Virgili
Manolo Puig 
Raül Garcia
Dani Bel
Ivan Cristino 
Xavi anell 
Cristian Ventura 
‘Mochi’
albert arnau
Ike  Romera
Sergi Galera
Victor Calsina
Eudal Brull
Maikel Emperador
aleix Cuenca 

29
29
22
16
16
13
12
12
11
10

8
6
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD TORTOSA
Nº P.

11
2

1
2
3
3
3

2

G. JUGADOR

Moha Hadri
Davide Bisegilie
Roberto Márquez
Jordi adell
Fran Reolid 
albert  Castell 
amado Clotet
José Mari Monfort
Toni Ondozabal 
Pau Castro
Marc Tena 
Ivan abat
Yassine
Ferran Doménech
David Blanco

34
23
22
18
16
15
15
10
10

9
5
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF ULLDECONA
Nº P.

3

2
8

2

1

G. JUGADOR

abduli
Sisco Méndez 
albert arrufat
John
Musta
Japan 
Jaafr Igalf
Ruben Barceló
Xavi Suarez 
Yasiin
Joan aubanell
Marto
Miguel anguel Roch
Roger aubanell 
Zouhir Quachene

33
26
19
19
15
11
10
10
10
10

9
6
6
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF VILALBA
Nº P.

1
9
1
2

4
1

1
1

G.

JUGADOR

Marc alegre
Ivan arasa
Maikel Fernández
Jordi Valls
Fran Julve 
Jonatan Ruiz
Àlex Estorach
Òscar Camarero
Ramon Castells
Gerard Reyes
Xavi Bautista
aleix Chavarria
Cristian Fosch
Marc Curto
David Pardo 

26
25
23
22
20
15
13
10
10

7
7
6
5
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD ROQUETENC
Nº P.

4

3

1
3

3

3
2
1

G. JUGADOR

José Ramon Mars
abraham 
Sergi Murri
andreu Cervera
agustí Valldepérez
Manel  Tomàs
Marc Garriga 
Àlex Casanova 
Carlos Curto
Ivan Benito 
Joan  Collazo 
Saul Nelson 
Roger Pardo 
Juanjo Magrinyà 
David Magrinyà

47 
32 
27
18
15
12
10

5
5
5
5
5
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE SANT JAUME
Nº P.

4
1
2

3
3

3

1

2

G.

LA CLASSIFICACIÓ LA MARCA LES TARGETES QUE REB CADA
EQUIP. LA GROGA PENALITZA 0.25 I LA VERMELLA, 0.50

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(PER ORDRE ALFABÈTIC) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)

CF S. BÀRBARA
JUGADORNº

Marc Baiges
Jordi Roda
ahmed 
Toni Calafat
Ivan arasa 
Nico 
Sergi Otero
Kazu 
Ximo
Jordi Ventura  
Ivan Vallés 
alberto Gordo
Edgar Esbrí
Xavier arasa
albert Queral 

CF J CATALÒNIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 
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Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre.
Dilluns a les 17.30, 21 i a les 23 hores. Dimarts a les 13 h.

Dimecres (Minut 91 o Hora del Pàdel) a les 20 h i dijous a les 13h.

També pots seguir a Canal TE els reportatges 
dels partits del cap de setmana, 

el diumenge a les 23 i el dilluns a les 14 hores

Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el fut-
bol?.
Resposta: Els meus
pares. Són molt aficio-
nats i sempre m’han
acompanyat a tots els
partits. Des que vaig
començar a jugar als 5
anys, podria comptar
amb els dits d’una mà
els partits que s’han
perdut. A més, aquest
suport també ha com-
portat que en
moments en els que
estàs desmotivat i
penses en deixar-t’ho,
ja sigui perquè no
jugues o per qualsevol
problema personal,
ells sempre m’han ani-
mat a seguir.  
P: D’on ve la teua
família?.
R: El meu pare és del
Mas de Barberans i la
meva mare de Bítem.  
P: Ets feliç?
R: Tinc una família que
m’estima, una parella
que em fa costat sem-
pre i uns amics que
valen el seu pes en or.
Què més es pot
demanar?.      
P: Què és la vida?.
R: La vida és com un
camí que construïm
cadascú com creiem
oportú i que depèn de
nosaltres mateixos el
que ens trobarem al
llarg de la mateixa,
encara que també ens
podem trobar amb
situacions inesperades.
P: Com es compagi-
nen els estudis el fut-
bol, la família, els
entrenaments i els
desplaçaments?.
R: Des que vaig
començar a la univer-
sitat a Barcelona l’any
2011, ha sigut difícil
combinar el futbol
amb els estudis. El
sacrifici d’haver de
venir cada cap de set-
mana i la dificultat de
poder entrenar amb
equips que tinguin un
nivell semblant al del
meu, durant la setma-
na són hàndicaps que

tinc però que assumei-
xo perquè faig l’esport
que m’agrada i crec
que val la pena. La
clau és ser constant i
intentar esforçar-te al
màxim per poder arri-
bar amb les millors
condicions el cap de
setmana.         
P: Els futbolistes, sou
uns pistolers?.
R: Hi ha de tot, però
una gran majoria sí. 
P: Els tres plaers de la
vida.
R: La parella, la família
i un bon partit de fut-
bol amb els amics.
P: Compta’m una
anècdota?.
R: Va ser fa uns anys
quan era juvenil amb
el Tortosa, un any vam
jugar a segona divisió
perquè era un equip
creat de nou, i
guanyàvem la majoria
de partits per goleja-
da. Un que jugàvem a
casa contra el Perelló,
un company va rega-
tejar al porter, es va
parar a la línia de gol i
va fer gol amb el cap,
des de terra. Tots els
jugadors de l’equip
contrari van anar cap a
ell i de la tangana que
es va muntar l’àrbitre
va haver de pitar el
final del partit. La veri-
tat és que no fou
correcte el gest del
company i entenc que
molestés als rivals.  
P: Quina prioritat té el
futbol en la teua
vida?.
R: Sempre he dit que
la meva prioritat són
els estudis abans que
el futbol, perquè és el
que em permetrà viure
el dia de demà. No
obstant, sempre he
estat compromès amb
el futbol i el que això
implica: entrenaments,
alimentació, no sortir
el dia abans de partit... 
P: Els sers humans ens
abressem molt poc,
per què?.
R: És cert. A vegades
ens obsessionem en

coses que tenen una
importància relativa, ja
sigui del futbol, feina,
estudis… i no demos-
trem suficientment a
les persones que esti-
mem. De totes for-
mes, jo personalment
puc dir que em sento
afortunat, les persones
que més estimo i
m’estimen sempre em
donen una abraçada
quan la necessito.
P: Un vici?.
R: Veure el Barça.         
P: Quan vas començar
a jugar a futbol?.
R: A casa meua agrada
molt el futbol i quan
tenia 5 anys em van
apuntar al futbol base
del CD Tortosa.  
P: Trajectòria.
R: Vaig començar als 5
anys al Tortosa, on hi
vaig jugar fins al final
de l’etapa de futbol
base. Vaig jugar gaire-
bé de tot: vaig
començar de porter, al
principi m’agradava
però al final vaig ado-
nar-me que m’avorria
tocant tan poques
pilotes, per la qual
cosa vaig decidir ser
jugador de camp. Els
anys següents vaig ser
davanter i finalment

migcampista a partir
de l’etapa de cadet.
Vaig jugar els dos
últims anys de juvenil
a preferent amb Xavi
Cid com a entrenador,
però en acabar vaig
decidir que si volia
tenir minuts havia de
canviar d’equip, ja que
estudiava a Barcelona i
no podia baixar a
entrenar durant la set-
mana. Em van donar
l’oportunitat d’anar al
Remolins-Bitem a
segona catalana, que
a més és el meu poble,
i des de llavors fins
ara, aquesta és la
quarta temporada. 
Allí som una gran
família: des de la junta
que s’esforça molt per
tal de què les coses
vagin bé, fins als juga-
dors, tant veterans,
com Emili o Jota que
porten molts anys al
club, com els més
joves com jo, la qual
cosa permet tenir un
molt bon ambient al
vestidor. El primer any
va ser complicat, ja
que no tenia la con-
fiança de l’entrenador,
però al següent any va
arribar Sergi Navarro,
a qui ja havia tingut

durant l’etapa de juve-
nil al Tortosa. Amb ell
vam fer dos bones
temporades, sobretot
la segona, en la qual
vam assolir la tercera
plaça. L’última tempo-
rada, amb Nacho
Pérez, tot i jugar habi-
tualment i amb unes
expectatives altes amb
l’equip, després de la
temporada anterior,
les coses no van anar
com s’esperaven.
P: El pitjor del futbol
són les lesions?
R: Sense dubte. Quan
era cadet de primer
any vaig començar a
notar un dolor molt
fort a la part inferior
de la columna que va
provocar que fos inca-
paç de jugar. Vaig anar
a un metge de
Tortosa, del qual no
diré el nom, i després
de fer-me diverses
proves em va dir que
m’havia de deixar el
futbol i que estudiés
molt per no haver de
fer cap feina física. En
sortir em vaig posar a
plorar del disgust i la
ràbia i els meus pares
van decidir portar-me
a Barcelona a una clí-
nica especialitzada.
Allà, un metge amb
molta més experiència
en casos d’aquest
tipus, em van dir que
tenia un problema
però que no estava
demostrat que jugar a
futbol pogués agreujar
la lesió i que jo mateix
decidiria si podia jugar
o no, i fins quan, i que
més endavant ja deci-
diria si em volia operar
per fixar les vèrtebres.
Des de llavors no he
notat cap més dolor.
P: Els teus millors
entrenadors?
R: En primer lloc,
durant l’etapa al fut-
bol base guardo un
bon record de Paco
Antó, que és qui em
va posar de mig cen-
tre, la posició a la que
jugo habitualment.

També destacaria a
Xavi Cid, amb qui vam
passar dos bons anys
al juvenil de preferent
del Tortosa. És un
entrenador amb molt
caràcter, però de qui
vaig aprendre moltes
coses. De l’etapa ama-
teur, destacaria a Sergi
Navarro, a qui ja havia
tingut durant l’etapa
de juvenil i que em va
fer crèixer molt com a
jugador, i finalment a
Nacho, que tot i que la
temporada no va ser
bona, és un gran
entrenador i vaig tenir
molt bona relació amb
ell. 
P: Quins és el
millor/pitjor record
d’un entrenador?
R: El millor record que
tinc va ser quan un
dels entrenadors que
vaig tenir, en una
xerrada a l’equip quan
les coses no anaven
bé, em va posar com a
exemple i va dir que
seria un jugador que
s’emportaria a qualse-
vol dels equips on
anés.
El pitjor, el primer any
d’amateur que l’entre-
nador m’enviava mis-
satges dient-me que
em veia molt bé i que
aquesta setmana juga-
ria, i a l’arribar diu-
menge o no em posa-
va o em posava 10
minuts.
P: Quin és el millor
jugador amb qui has
jugat?
R: Podria nomenar a
Moha, amb el qual
vaig jugar al Tortosa i
som amics des de fa
molts anys, i Enric
Ubalde o Jota, al
Remolins-Bítem.
P: Un company
curiós?
R: Recordo la tempo-
rada 2014-2015 a
José Ramon, que juga-
va amb botes d’anar a
córrer (marca
Salomon) perquè deia
que li anaven millor
que les botes de tota

la vida.
P: Si un nen se t’acos-
ta i et demana un con-
sell, què li diries?
R: Li diria que per arri-
bar a ser un bon juga-
dor has de creure en
tu mateix, aprendre
dels errors i treballar
molt.
P: Jugador favorit?
R: Sempre se m’ha
associat a Sergio
Busquets, salvant les
distàncies, ja que ens
diem igual, juguem a
la mateixa posició i
tenim una forma de
jugar semblant.
P: Alguna anècdota
que recordes, en un
descans?
R: Recordo un partit a
Gandesa que estàvem
perdent a la mitja part
amb el juvenil del
Tortosa, amb Xavi Cid
com a entrenador. Al
descans, del cabreig
va llençar una botella
d’aigua que casi toca a
un jugador i va agafar
a un altre de la sama-
rreta i li va dir: “Tu
d’on ets?”. El jugador
li va contestar “De la
Raval”, i Xavi li va dir:
“Pos demostra-ho!”.
Vam acabar guanyant
el partit.
P: El partit més calent?
R: A Bonavista. El par-
tit va ser molt dur i els
jugadors rivals agre-
dien sense disputa de
la pilota, sense que
l’àrbitre prengués cap
mesura. Al sortir, l’en-
trenador rival em va
dir unes paraules molt
desafortunades, ame-
naçant-me, i vaig arri-
bar a patir sobre la
meva integritat física.

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  SERGI BEL, JUGADOR DE LA UD REMOLINS-BÍTEM

PROPER: 

ROBERT CABRERA

72 El ‘Busi’ de l’Ebre
TÉ 23 ANYS I ÉS EL MIG CENTRE DE L’EQUIP DEL SEU POBLE: BÍTEM

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA
Pastís selva negra (Forêt Noire)

INGREDIENTS PER A LA BASE:
• 7 ous
• 200 g de sucre
• 120 g de farina fluixa (i un poc més per empolvorar el
motlle)
• 30 g de cacau amarg en pols
• 50 g de farina de blat de moro (Maizena)
• Un pessic de sal
• Mantega per untar el motlle
INGREDIENTS PEL FARCIMENT:
• 350 g de nata líquida
• 80 g de sucre
• Cireres en almívar (una vintena)
• Kirsch per macerar les cireres
INGREDIENTS PER LA DECORACIÓ
• Encenalls de xocolata

PREPARACIÓ:
• Coleu les cireres i reserveu l'almívar de la llauna. Po-
seu-les a macerar amb kirsch. Munteu la nata. Afegiu-hi
el sucre per tandes quan ja tingui consistència reserveu-
la a la nevera. Prepareu ara la base: unteu un motlle de
22 cm de diàmetre amb mantega i empolvoreu-lo amb
farina. Enceneu el forn a 170º. Separeu els blancs dels
ous del rovell i bateu els blancs amb la batedora elèctri-
ca de barnilles (afegiu-hi el pessic de sal). Quan ja tin-
guin consistència, incorporeu-hi la meitat del sucre i con-
tinueu batent-los fins a obtenir una merenga ben ferma.
Bateu ara els rovells dels ous amb la resta de sucre fins
que blanquegin. Mescleu ambdues preparacions. Afegiu-

hi la farina i el cacau en pols a través d'un colador fi. Re-
meneu la mescla amb una espàtula o cullera de fusta,
amb moviments suaus de dalt a baix que permetin l'en-
trada d'aire, fins que la mescla sigui homogènia. Abo-
queu-la dins el motlle i alliseu la superfície amb l'espàtu-
la. Enforneu el motlle i coeu la base del pastís durant
35-40 minuts. Comproveu que és cuita punxant-ne el
centre amb un escuradents. N'ha de sortir eixut. Treure
el motlle del forn i deixar-lo refredar una estona. Quan
hagi refredat un poc, desemmotlleu la base i deixeu-la
refredar completament a temperatura ambient. Un cop
freda, dividiu-la en tres discos de la mateixa mida. Col·lo-
queu un dels discos dins la safata on vulgueu muntar el
pastís. Pinteu-la amb la meitat de l'almívar de les cireres.
Esteneu damunt aquesta capa 1/3 part de la nata mun-
tada. Distribuïu la meitat de les cireres damunt la nata,
pressionant un poc amb els dits perquè quedin al centre
i no a la superfície. Col·loqueu el segon disc de base da-
munt. Repetiu l'operació i col·loqueu-hi damunt el tercer
disc. Unteu la superfície i els laterals del pastís amb la na-
ta que us queda i decoreu-los amb els encenalls de xoco-
lata.
Un pastís boníssim per a les grans ocasions! 

La SeLva Negra

el nom d'aquest pastís deriva de l'alemany 'Schwarzwälderkirschotorte' que significa Coca Selva
Negra amb cireres. És un pastís conegut arreu del món que adopta diferents noms. en anglès 'Black
Forest gateau', els americans li diuen 'Black Forest cake', els francesos 'gâteau de la Fôret Noire' i els
italians 'Coca Selva Nera'.
L'origen d'aquesta coca es situa en el segle XvI quan la xocolata ja s'havia assentat a europa, a la zona
anomenada Selva Negra en alemany Der Schwarzwald situada a l'estat de Baden-Württemberg. el nom
evoca la foscor i el misteri d'una regió coneguda per les seves cireres una mica agres de les quals
s'obté el Kirsch o Kirschwasser. Malgrat la combinació de la cirera, el kirsch, la crema de llet i la xoco-
lata no embafa gents, ja que s'hi posa poca quantitat de sucre durant la seva elaboració i la dolçor
prové només de les cireres i el licor. 
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hi ha moltes perspectives de guanys econò-
mics extres, però has de procurar  conduir-
te amb cautela i no deixar-te portar per
impulsos gastadors.     

En moltes de les coses que estàs fent , es
donaran resultats molt prometedors. Però has
de mostrar una ment més oberta i tenir en
compte les opinions dels altres.  

Taure
20/4 al 19/5

Si has tingut problemes amb algun germà o
veí, aquesta és la teva oportunitat per recon-
ciliar-te, no esperis més i crida’l per telèfon
o entrevista’t i resoleix tot. 

No t’inquietis per un comentari insidiós que
pot arribar a les teves oïdes, rebutja’l i pren-
lo com  una simple heroïna. Bon moment per
gaudir amb la parella d’algun pla especial.   

Bessons
20/5 al 21/6

No confiïs en les aparences ni creguis tot
el que et diguin, el cerciorar-te de els
coses et salvarà de molts esdeveniments
desagradables. 

Si et sents molt  ansiós, acudeix al metge,
perquè sàpigues què és el que et succeeix,
si et descuides, una cosa senzilla es pot tor-
nar més seriosa.

Cranc
22/6 al 21/7

En ocasions, ets tu mateixa el que et creguis
situacions negatives, de vegades, per no
saber dir no i en altres ocasions, pels teus
eterns dubtes. 

Abans d’entrar a l’acció, asseu-te i aclareix
els teus dubtes, d’aquesta forma ningú no
podrà enganyar-te ni manipular-te. En salut,
vigila amb els excessos. 

Lleó
22/7 al 22/8

No rebutgis proposades per un primer impuls,
no perdràs res amb explorar noves possibilitats,
estudia-les i desprès decideix el que creguis que
és el que més et convé. 

Aquari
20/1 al 18/2

Posa en marxa no solament la teva intuïció,
sinó també la experiència, ara les necessi-
taràs més que abans. No perdis el temps ni la
energia en coses que no estiguin clares.

Verge
23/8 al 21/9

Manté en ordre tots els teus papers, perquè no
et prenguin per sorpreses les presses, si has
de realitzar un tràmit . La situació donarà un gir
al teu favor.     

Peixos
19/2 al 20/3

No et deixis pressionar  per persones
capritxoses i menys encara si pretenen
obligar-te a fer coses que no pots o que
simplement no vols.     

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01EN EXCLUSIVA A
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IMMOBILIARIAÑ

LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany. Tel:
670516520

SERVEISÑ

VARIS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no tinguen papers.
Pagament al
comptat.Tlf.680 968 290 

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?
Compro Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes cir-
cuits sencers. Passo a reco-
llir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.

Mario. tlf: 699640547

mariojaimerivas@gmail.com

RELAXÑ 
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COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)
639594527

AGENCIA 
MAISOL
T’ajudem a trobar
La teva parella Ideal.
Serietat i honestedat.

Les Noies 
fins a 35 anys 

L’hi trobem parella

G R A T I S
695410052
www.maisol.com

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 
RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258 

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Cerca de
Tortosa

(WhatsApp) 

Tlf. 609 76 12 06

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!

Es ven local de
120m2, céntric, equi-
pat per a bar-restau-
rant, Possibilitat de 
lloguer o traspàs

659 728 249

Rezar 9 dias a Santa Rita
con vela encendida.
1 Padresnuestro y 9

Avemarias.
Pedir 1 favor de nego-
cios y 2 imposibles.

Publicar enseguida. Se
cumple. C.B.C.

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

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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Del 1983 fins al 1992 les Nacions Unides
van establir aquesta dècada com el
Decenni per a les Persones amb
Discapacitat. De fet, l'interès per la disca-
pacitat es va iniciar el 1981, el primer any
declarat com a Any Internacional de les
Persones amb Discapacitat. Els governs
nacionals van assumir aquest període de
deu anys com el termini per garantir la
igualtat d'oportunitats en els sectors edu-
catiu i laboral.
El 3 de desembre: Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat.

Més Ebre: Quan i per què neix APASA?
APASA: APASA neix l'1 d'octubre de 1976
pel coratge i la necessitat d’un grup de
pares i mares amb fills/es disminuïts/des
que, conjuntament amb el suport d’una
part de la societat civil i eclesiàstica
d’Amposta, van mobilitzar-se per cercar
ajuts i suports a fi de donar resposta a la
seva problemàtica. Durant els primers anys
d’activitat, les accions de l’entitat van con-
sistir en la creació d’un “Col·legi-
Guarderia” per a les persones amb discapa-
citat intel·lectual. Fou en aquell primer perí-
ode quan es van iniciar els tràmits davant
dels organismes pertinents  per tal de cobrar
les ajudes socials per a les famílies. A tall
d’exemple de les grans limitacions que tenia
l’Associació en aquells moments, es pot
remarcar que la monitora responsable del
servei de “guarderia” cobrava 14.000 ptes.
mensuals a finals de l’any 1978.

ME: Quins segueixen sent els principals
problemes?
APASA: Per desgràcia, tot i que s’ha
avançat molt en els darrers vint anys, a la
nostra societat la persona amb discapacitat
continua tenint moltes dificultats per disfru-
tar d’una vida normalitzada. La persona
amb discapacitat i les seves famílies encara
es poden trobar amb molts entrebancs  per
accedir al mercat de treball , per tenir una
educació inclusiva i de qualitat, per tenir
vivenda pròpia, per disposar d’uns ingressos
suficients,  en definitiva per accedir a tots
els seus drets reconeguts. 

ME: Quin model d'integració s'hauria d'a-
doptar per a què les persones amb disca-
pacitat tinguin els mateixos drets i oportu-
nitats en tots els àmbits de la societat?         
APASA: Més que d’integració, jo parlaria de
reconeixement efectiu de drets. Nosaltres
tenim la sort de viure en una ciutat i una
comarca amb una voluntat ferma de tenir
en compte la realitat de la persona amb dis-
capacitat i la seva màxima participació en la
vida comunitària, però encara ens falta
recórrer un llarg camí.

ME: Les persones amb discapacitat i el

mercat de treball. Com s'hauria de promo-
cionar la contractació d'una persona amb
discapacitat? 
APASA: En primer lloc fent complir a totes
les empreses i a totes les administracions, la
normativa que fa referència a la reserva del
2% dels llocs de treball per a les persones
amb discapacitat. Fer veure que la discapa-
citat no té per què ser un problema que
impossibiliti a la persona poder desenvolu-
par les seves tasques laborals com qualsevol
altra. Som conscients que estem en un perí-
ode difícil per l’elevat índex d’atur, però s’ha
de fer l’esforç per no marginar a cap perso-
na del mercat de treball.

ME: La Llei de dependència ha patit canvis
per les retallades i això ha provocat la
reducció de les ajudes a un col·lectiu que a
Catalunya representa el 7% de la població. 
APASA: Amb totes les excepcions i proble-
mes amb què va néixer la Llei de la
dependència, s’ha de dir que ha estat un
element que ha afavorit a les persones amb
discapacitat i les seves famílies, facilitant
recursos i donant suport.  Amb les retallades
i la instauració del copagament en molts
serveis s’ha produït una incidència negativa
en tot el col·lectiu. Però per una altra part
hem de ser conscients que les necessitats
són creixents i els recursos limitats i per tant
s’ha de fer un sistema que sigui sostenible. 

ME: La discapacitat física, visual, auditiva
o mental, totes necessiten ajuda per inte-
grar-se a la nostra societat... Tot comença a
l'escola?
APASA: L’escola és un element cabdal en la
vida de les persones i encara més quan
tenen algun tipus de discapacitat, però no
hem d’oblidar el paper que juga la família,
que és fonamental. Per a una bona integra-

ció és molt important que hi hagi una bona
coordinació entre totes les parts que partici-
pen en el projecte de vida de la persona
amb discapacitat: família, escola, serveis
socials, servei de salut, serveis de lleure....  

ME: El passat 23 de novembre van tenir
lloc els Special Olympics 2016 a Reus. 3
medalles en natació: Arantxa Herraiz ha fet
medalla d'or en 25m. estil, Ana Foz meda-
lla d'argent en 25m. esquena i Laia Verge
medalla de bronze en 25m. estil. A més a
més 8 guardons especials per als esportis-
tes de proves motrius Sergi Eiximeno,
Fernando Monllau, Àngel Fúnez, Joaquim
Granell, Sunni Verdiell, Mª Jose Melich,
Elvira Caballé i Maite Navarro. Que ens
pot dir?
APASA: Aquests resultats són el fruit d’un
projecte que es va iniciar fa 20 anys, amb la
creació del club Esportiu l’Àngel-APASA
que ens confirma que estem anant pel bon
camí per tal de millorar la qualitat de vida
de les persones que atenem. Nosaltres
creiem que l’esport és una eina normalitza-
dora i rehabilitadora per als esportistes amb

discapacitat intel•lectual i les seves famílies.
Estem molt contents, primer que res per
haver pogut participar en els especials i des-
prés pels èxits esportius assolits enfront
d’altres esportistes internacionals .

ME: Una menció força especial per als
voluntaris i voluntàries i per als entrena-
dors i entrenadores: Ramon Castell, Fèlix
Díaz, Víctor Maqueda, Montse Sabaté i
Mayte Lletí per la seua professionalitat i
dedicació.
APASA: Sempre hem dit que el personal
d’APASA és un valor afegit de l’entitat,
moltes de les activitats,
programacions,....no es podrien realitzar
sense la complicitat i motivació del nostre
personal. Aquest és un exemple clar, els
Specials Olympics són possibles per la impli-
cació que té el nostre personal envers les
persones que atenem. Des d’aquí vull
donar les gràcies als esportistes pel seu
coratge, als entrenadors pel seu esforç i a
les famílies  per la seva complicitat, i animar-
los a continuar caminant junts per assolir
nous reptes.

“APASA”
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

I DEL DESENVOLUPAMENT DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

Isabel Carrasco

Ignasi Monllau, Director gerent i Manel Pech, Director  Llars i Secretari club Esportiu.

PARLEM AMB


