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Tortosa. El govern aprova en solitari els
pressupostos municipals de 2018. L’oposició
rebutja els comptes presentats.

P4

Les Terres de l’Ebre consoliden les quatre
estrelles Michelin. Fran López, Jeroni Castells i
Vicent Guimerà repeteixen.

P10

Flix. Adjudicada la neteja dels llots tòxics.
Acuamed encarrega l’extracció pendent de
79.300 metres cúbics de contaminants.
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Acció per l’alliberament dels presos polítics, a Alcanar

JERC Alcanar i Sumate Terres de l'Ebre, van realitzar, dimecres passat, una acció simbòlica per denunciar l'empresonament dels presidents de les entitats de
la societat civil Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, del vicepresident del govern Oriol Junqueras, i els consellers Romeva, Bassas, Turull, Rull, Mundó, Borràs i Forn.
“L'acció va consistir en la recreació d'un recinte tancat i barrat, on els activistes de negre, amb màscares amb la cara de les persones preses, amb manilles i
cadenes, en silenci representaven el patiment injust al que estan sotmeses aquestes persones per part de l'estat espanyol. L'escenificació, amb càrrega dramà-
tica, va impressionar a tots aquells que van presenciar-la”. P3

«Democràcia i Llibertat»
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Enric Roig, president del
Consell Comarcal del Baix Ebre,
ha manifestat que ha demanat
a ERC que es replantegi el tren-
cament del pacte de govern a
l'ens comarcal. Enric Roig, que
fou l'únic conseller del PSC que
no es va oposar en la votació
de les mocions contra els
empresonaments i l'aplicació
del 155 que es van votar al
Consell Comarcal, diu que,
"vaig haver d'abstenir-me per-
què a la moció deia que vivíem
en un estat franquista i amb
això no hi estic d'acord. Els
matisos són importants i no em
poden obligar a votar només sí o no". Tot i així, l'encara president
comarcal insisteix en el fet que, "no estic d'acord ni amb els empreso-
naments que em semblen una mesura desproporcionada i tant de bo
avui mateix els traguessin a tots, ni amb l'aplicació del 155". Roig nega
però, que el culpable de la situació sigui el PSC i culpa al President
Puigdemont, "per no convocar eleccions el dia 26 d'octubre provocant
l'aplicació del 155 i per la votació del dia 27 d'octubre". Pel que fa al
pacte del Consell Comarcal, Roig no veu motius suficients per justificar
la decisió d'ERC, i va posar com a exemple de la feina conjunta que
avui divendres sotmetrà a votació el pressupost de 2018 que afirma,
"hem treballat els dos partits", i llença una pregunta a l'aire, "a algú li
passa pel cap que ERC no els hi doni suport i voti en contra d'aquests
pressupostos?". "Em sabria molt greu que el Sr. Dani Andreu no
pogués complir el pacte de cavallers que teníem ell i jo de repartir-nos
dos anys cadascú la presidència". (noticia d’ebredigital.cat)

Enric Roig: "em sabria molt greu que Dani
Andreu no pogués complir el pacte de

cavallers que tenim"

ENTREVISTA A CANAL TERRES DE L’EBRE

Editorial Més de 300 «Dia Mundial» o «Dia Internacional». Qui ho institueix?
Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust, Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, Dia Internacional de Tolerància
Zero amb la Mutilació Genital Femenina, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, Dia Mundial contra la utilització dels Nens Soldats, Dia Europeu de la Salut Sexual,
Dia Europeu per a la igualtat salarial entre dones i homes (Equal Pay Day), Dia Internacional de les Dones, Dia Internacional del Poble Gitano, Dia de la visibilitat lèsbica, Dia
Mundial del Càncer d'Ovari, Dia Internacional de la Infermera, Dia Internacional de les Famílies, Dia Mundial contra l'Homofòbia, la Transfòbia, Dia Internacional per a
l'Erradicació de la Fístula Obstètrica... Si mirem el calendari, tenim gairebé 300 dies internacionals instaurats. Uns promouen la pau, altres la lluita contra el càncer, l'homofòbia,
l'esclavitud, i altres com el Dia de Star Wars, el dia sense pantalons, etc..., tenen un tó humorístic, altres són més greus, com ara el «World Toilet Day», celebrat aquest passat
19 de novembre, que pretén ressaltar els problemes d'accés a la higiene en algunes parts del món. Però, qui decreta aquests «Dia Internacional»? Segons sembla, el major «pro-
veïdor» d'aquest tipus de manament és l'ONU i totes les seves agències (Unesco, OMS, Unicef, etc.). El primer dia mundial que va ser creat va ser el dels Drets Humans, establert
el 1950 per recordar l'aprovació per l'Assemblea General de les Nacions Unides de la Declaració Universal de Drets Humans 10 de desembre de 1948. L'Església catòlica també
és l'origen de diversos dies mundials. Qualsevol Estat, ONG, associacions o qualsevol grup d'individus pot crear un dia internacional. Se'ns acudeixen unes quantes propostes... 

Durant la 18a Conferència Hospitals TOP 20, que ha tingut lloc el 22
de novembre a l'Auditori Reina Sofía de Madrid, el gerent territorial,
Sr. Carlos Tobar, en nom de tots els professionals, ha recollit el premi
de mans del Sr. Ivan Planas, gerent de Serveis Assistencials de l'Àrea
d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut.
Els premis TOP 20 els lliura la consultoria IASIST amb l’objectiu d’i-
dentificar els estàndards de bona pràctica i reconèixer la feina dels
centres que han obtingut el millor resultat en el procés d’avaluació.
En l’edició de l’any 2017 la participació, que és voluntària, ha estat
de 146 hospitals de tot l’Estat. 

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta,
hospital TOP 20-2017

PER SISÈ ANY CONSECUTIU OBTÉ EL PREMI 

Des de l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Aldea s’informa que el Síndic de
Greuges estarà a la nostra població el dimarts 28 de novembre.
Membres de l’equip del Síndic atendran en horari de matí al Casal de
Joves, a  l’avinguda Francesc Robert Graupera s/n,  a totes les persones
que vulguin fer consultes o presentar queixes contra les administracions
i les empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas,
etc.). D’altra banda, divendres 1 de desembre a les 19.00 h al Saló de
Plens de la Casa de la Vila tindrà lloc la xerrada sobre les tècniques de
reanimació i l’ús del desfibril·lador en el cas d’aturada cardíaca. 
Finalment, Des de la regidoria d’Esports es comunica  que el proper 24
de desembre de 2017 se realitzarà la 7a. Cursa de l’Aldea i Canicross.
Enguany la cursa tindrà el recorregut per la Serra de les Veles i la sortida
serà des del Pla dels Catalans i comptarà amb les modalitats de marxa,
canicross, cursa i cursa infantil. 

El Sindic de Greuges atendrà les
consultes el dimarts dia 28

L’ALDEA

En el marc de la celebració dels
40 anys de Deltebre,
l’Ajuntament ha presentat la pri-
mera edició dels Premis
Deltebre. Uns guardons que
tenen la finalitat de reconèixer
totes aquelles persones, entitats i
empreses que han ajudat a pro-
jectar la imatge de Deltebre o
han realitzat algun acte o servei
rellevant per al conjunt de la ciu-
tadania. En aquest sentit, els guardons s’han distribuït en 12 catego-
ries: Especial, Delta de l’Ebre, Trajectòria Exterior, Cultura, Esportiu,
Enfocament Turístic, Gastronomia, Acció Empresarial, Jove, Acte des-
tacat de l’any, Teixit Associatiu i Acció Cívica. Per a escollir els candi-
dats, 3 per categoria, s’ha donat l’opció de participar al teixit associa-
tiu del municipi i als càrrecs electes del consistori. Tot i això, a partir
del dimecres passat, seran els veïns i veïnes de Deltebre majors de 16
anys els que podran escollir el guanyador mitjançant el portal
Deltebre Participa! o votant físicament a l’Espai d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament fins el proper 10 de desembre. Els guanyadors es
coneixeran en una gala especial que es celebrarà el proper 29 de
desembre, a les 20h i a la Sala d’Actes d’Arrossaires, i que posarà fi
als actes de celebració dels 40 anys de Deltebre.

Premis Deltebre

LA CIUTADANIA DECIDIRÀ ELS GUANYADORS
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Acció per la llibertat dels 
presos polítics, a Alcanar

‘Es va recrear una cel·la escenificant la situtació ignominiosa que pateixen representants del poble català’

El passat dimecres una
vintena d'activistes de les
JERC Alcanar i Sumate
Terres de l'Ebre, van rea-
litzar una acció simbòlica
per denunciar l'empreso-
nament dels presidents de
les entitats de la societat
civil Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, del vicepresident
del govern Oriol
Junqueras, i els consellers
Romeva, Bassas, Turull,
Rull, Mundó, Borràs i
Forn. 
Segons les JERC Alcanar,
“l'acció va consistir en la
recreació d'un recinte
tancat i barrat, on els acti-
vistes de negre, amb màs-
cares amb la cara de les
persones preses, amb
manilles i cadenes, en
silenci representaven el
patiment injust al que
estan sotmeses aquestes
persones per part de l'es-

tat espanyol, i dels partits
del 155, PP, PSC i
Ciutadans. L'acte amb
una càrrega dramàtica va
colpir tots aquells que el
van presenciar i va ser
molt ben valorat per la
ciutadania”. 
El president d'Esquerra
d'Alcanar, Manel Martí va
destacar l'acció i va mani-
festar la voluntat de
seguir la lluita per l'allibe-
rament dels presos polítics
i la consolidació de la
República Catalana.
Joan Roig, regidor d’ERC
d’Alcanar i candidat per
encapçalar la llista electo-
ral a les pròximes elec-
cions municipals, també
va valorar molt positiva-
ment l’acció i va informar
que per al proper pont, al
desembre, se’n farà una
altra a les Cases.

*ROQUETES: Des de
l'Àrea de Dinamització
Econòmica de
l'Ajuntament de
Roquetes i amb el
suport del Dispositiu
d'Inserció Sociolaboral
del Baix Ebre, s'estan
oferint al Telecentre de
Roquetes un seguit de
tallers i cursos de for-
mació ocupacional per
a persones en situació
de desocupació.
L'objectiu d'aquests
tallers que formen part
del Projecte Baix Ebre
Avant “Treball a les 7
comarques”, és el de
millorar l'ocupabilitat i
la inserció laboral,
alhora que es desenvo-
lupa el talent que
tenen les persones.

*El PSC denuncia que
“el govern de Junts pel
Sí i la CUP ha condem-
nat a les Terres de
l’Ebre a la cua pel país
pel que fa a les inver-
sions. Entre els pressu-
postos de 2010 (darrer
any de Govern de pro-
grés) i els pressupostos
d’enguany (aprovats
amb els vots dels dipu-
tats de Junts pel Sí i la
CUP) les inversions
directes de la
Generalitat al territori
han davallat en un
79%. En concret, les
inversions directes de la
Generalitat destinades
a l’Ebre han davallat de
118.985.228 euros el
2010, amb Govern
Montilla, a tan sols
24.590.123 euros, amb
Govern Puigdemont-
Junqueras”.

EN 1 MINUT

Més 
notícies

La indústria eòlica considera que els tres parcs que s'estan trami-
tant a la Terra Alta, i que han aixecat l'oposició frontal del sector
vitivinícola i turístic, són "indispensables" per arribar a l'objectiu
del Govern d'arribar a produir un 50% de l'energia a Catalunya
l'any 2030 a partir de renovables –solar i eòlica-. Més i tot, consi-
deren que, a més de ser compatibles amb l'actual estructura
econòmica de la comarca, cal obrir el debat per ampliar les zones
que poden acollir aquestes centrals i multiplicar la instal·lació de
centrals. La transició cap a un model energètic més sostenible i
basat en les energies renovables, també com a base de noves
implantacions industrials, especialment a les Terres de l'Ebre, ha
estat l'argument principal de la jornada que actualment organitza
la Mesa d'Alcaldes per al Desenvolupament de l'Energia (MADE).

Jornada de la Mesa d'Alcaldes per al
Desenvolupament de l'Energia (MADE)

“Els parcs projectats a la Terra Alta són essencials”

Les Terres de l’Ebre rebran aquest any un total de 547.568 euros
per part de la Generalitat per a desplegar les polítiques de joven-
tut. Aquest pressupost, així com també totes les actuacions que
se’n deriven, queda recollit al contracte programa 2017 del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, document que
s’ha presentat a la Taula de Demarcació de Joventut de les comar-
ques ebrenques. Bona part d’aquest pressupost, un total de
297.876 euros, es destinaran als plans locals i comarcals de joven-
tut que s’impulsen a 52 ens locals del Baix Ebre, el Montsià, la
Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Mitjançant aquests plans, els dife-
rents ajuntaments i consells comarcals duen a terme actuacions
que el propi món local ha definit com a estratègiques per donar
resposta a les necessitats particulars dels joves de cada municipi. 

Joventut inverteix 547.568 euros a les
Terres de l’Ebre

Durant el 2017

Recreació per donar suport als presos polítics catalans, a Alcanar.
Cedida

Fa pocs dies que L’Onada Serveis va anunciar la posada en marxa de l’equipament de l’Ametlla de
Mar, gràcies a l’assignació de places públiques.  Per tal que tothom pugui gaudir dels grans espais
interiors i exteriors del complex residencial, avui divendres, 24 de novembre, a les 11.00 hores, té lloc
la jornada de portes obertes a la residència. L’acte de portes obertes compta amb l’assistència de l’al-
calde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, i la directora general de L’Onada Serveis, Cinta Pascual.
Tot i que encara es continua treballant per la posada en marxa en els pròxims dies de l’activitat del
centre, L’Onada Serveis ha volgut obrir les portes a les persones interessades, famílies i mitjans de
comunicació per explicar les grans novetats de la residència.  
Es tracta de l’equipament més gran de L’Onada Serveis, ja que compta amb més de 3.800 metres,
repartits en tres plantes. L’interior guarda espais sorprenents com àmplies habitacions, modernes unitats de convivència, espais lúdics de joc, zona de spa, i jardí terapèutic.
El centre disposa d’una capacitat total per a 110 places per a residència assistida, 15 per a persones amb discapacitats i 30 per a persones usuàries del centre de dia.

La Residència L’Onada l’Ametlla de Mar 
organitza una jornada de portes obertes al públic
Es tracta de la residència més gran gestionada per L’Onada Serveis i la més innovadora
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EN UN MINUT

*TORTOSA aposta un
any més per la pista de
gel com a principal eina
de promoció comercial
per Nadal i Reis.
L'enllumenat nadalenc i
la pista de gel s'inaugu-
ren el proper divendres
1 de desembre. 

*TORTOSA serà l'any
vinent seu del 25è
Congrés de Fires de
Catalunya. La ciutat va
acollir també la primera
edició l'any 1993.

*CÀRITAS instal.la a
Tortosa 8 contenidors
de recollida de roba
usada. S'han recollit vuit
mil quilos de roba en
menys de tres mesos.

*FIRA DE LA TARDOR,
Sant Eloi 2017. Demà
dissabte a Ferreries, a la
Plaça Mestre Monclús,
des de les 9 del matí i
fins les 20 hores quan el
tancarà la Fira. 

*DIVENDRES PASSAT
una cinquantena de
membres de
Demòcrates de
Catalunya a Tortosa van
donar-se de baixa al
partit en desacord amb
el pacte electoral amb
Esquerra Republicana.
Cinc dies després, la for-
mació dóna per tancat
aquest capítol i assegura
que l’agrupació local a la
capital del Baix Ebre no
s’ha dissolt. "Sí queda
acceptada la dimissió de
l’executiva a Tortosa,
però amb la gent que
tenim el que volem fer
és continuar el projecte
de Demòcrates a la ciu-
tat i incorporar nous
voluntaris", ha explicat
Toni Obalat a Canal TE. 

Més notícies

Esquerra Republicana –
Catalunya Sí ha presentat
els integrants ebrencs de
la candidatura republica-
na a les eleccions del
Parlament de Catalunya
del 21 de desembre. El
primer candidat per l’Ebre
i tercer per la demarcació
de Tarragona, Lluís
Salvadó, ha afirmat que
‘el principal objectiu és
recuperar les nostres insti-
tucions i aconseguir la lli-
bertat del Govern i de la
gent perseguida judicial-

ment per la seva partici-
pació en l’1 d’octubre’.
Segons Salvadó, aquesta
‘serà una campanya en la
qual ens ho juguem tot, i
només tenim dues alter-
natives: o seguir cons-
truint aquest territori amb
un compromís ferm amb
les Terres de l’Ebre des de
les institucions pròpies o
que continuï governant el
PP del 155 condemnant-
nos a ser un territori colo-
nial, amb castors, plans
hidrològics, peatges i

abandonament’. El candi-
dat republicà ha destacat
que la llista ha incorporat
‘aire fresc’ amb gent pro-
vinent de la societat civil
‘que representen expres-
sions diferents del com-
promís de la societat civil
en la construcció del nos-
tre país i d’una societat
molt més justa’. Els candi-
dats ebrencs de la candi-
datura encapçalada per
Oscar Peris i Noemí
Llauradó són: (3) Lluís
Salvadó, (4) Irene Fornós,

(7) Alfons Montserrat,
alcalde d’Alcanar; (11)
Jordi Gaseni, alcalde de
l’Ametlla i vicepresident
de l’AMI; (12),
Montserrat Perelló, regi-
dora de Tivissa;  (15),
Roger Heredia de la Torre
de l’Espanyol; (16), Neus
Sanromà, regidora
d’Arnes; i com a suplents
Maria Jesús Viña, regido-
ra de Tortosa, i Damià
Grau, alcalde de
Campredó.

Presentació dels candidats ebrencs d’Esquerra Republicana–Catalunya Sí

L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, durant el ple
de dilluns, va exposar
que gràcies a la gestió
financera que han fet,
s’estalviaran gairebé 2
milions d’euros de paga-
ments als bancs, la qual
cosa permetrà dedicar-los
a inversió pública.
L'oposició va continuar
criticant que no es dedi-
quen suficients recursos a
solucionar les mancances
en enllumenat, neteja i
manteniment de l’espai
públic o en temes socials.
El govern del PDeCat i
Esquerra va defensar el
que defineixen com uns
comptes expansius en la
inversió, gràcies a un
estalvien despeses finan-
ceres. Al mateix temps
que augmenten els
ingressos sense pujar les
taxes a causa d'una millor
gestió de la recaptació.
L'alcalde, Ferran Bel, va

admetre la seva respon-
sabilitat en el retard del
nou contracte de neteja
però va deixar clar que en
aquests pressupostos
s'augmenta la dotació en
l'àrea de serveis i mantei-
ment. Després de cinc
hores de ple, l’ajunta-
ment va aprovar els
comptes de l’any que ve
amb els vots a favor del
Pdecat i Esquerra, els vots
en contra de Movem, el
PSC i la CUP, i l’abstenció
del PP. 
Movem Tortosa
La confluència d’esque-
rres va presentar dime-
cres els resultats de la
campanya 'Movem els
Barris!', que des de finals
de 2016 demana als
veïns que valorin amb
nota aspectes com la
neteja, l’ocupació, la
seguretat o la mobilitat.
“Gairebé 3.000 tortosins
suspenen l’estat de la ciu-

tat segons les enquestes
realitzade”. 
D’altra banda, segons el
PSC Tortosa, “el govern
es queda tot sol aprovant
un pressupost que no és
el que necessita la ciutat

de Tortosa. El grup muni-
cipal socialista va votar
vota en contra d’un pres-
supost que perpetua i
continua una gestió
municipal que no aposta
per l’ocupació ni la pro-

moció econòmica”. 
La CUP va valorar positi-
vament alguns aspectes
dels pressupostos però
considera que “encara no
són prou socials”.
(notícia d’ebredigital.cat)

L’oposició rebutja els comptes presentats

El govern de Tortosa aprova en solitari 
els pressupostos municipals de 2018

Candidats del territori per al 21-D

Per a la propera edició, l'1 i 2 de desembre

Compte enrera per a l’inici de la campanya

Divendres 1 i dissabte 2 de desembre es farà la 9a
edició del Gran Recapte d'Aliments, una iniciativa
impulsada pel Banc d'Aliments i que compta amb el
suport d'entitats, associacions, empreses, adminis-
tracions i un gran equip de voluntaris. Els objectius
són recollir aliments bàsics de llarga durada i sensi-
bilitzar i mobilitzar la ciutadania davant la per-
sistència d'un col·lectiu de la població que encara té
carències bàsiques. La previsió és disposar de 1.300
persones repartides en 85 punts de recollida. L'any
passat a Catalunya es van recollir 4,3 milions de
quilos, 80.000 dels quals a l'Ebre i 30.400 a
Tortosa. 

La presidenta del PDeCAT a l'Ebre i regidora de l'EMD de Jesús, Mònica Sales,
serà la primera ebrenca de la llista del president a la demarcació de Tarragona,
al quart lloc. L'altra formació que a les últimes eleccions va concórrer amb les
sigles de Junts pel Sí, Esquerra Republicana, ha situat l'exsecretari d'Hisenda, el
rapitenc Lluís Salvadó, al número 3, i ha reservat el 4 a la bitemenca Irene
Fornós, que havia sigut responsable de l'ANC a Tortosa. Ciutadans tornarà a
repetir amb el cap de llista Matías Alonso a la demarcació. En els primers llocs no
hi figura cap nom ebrenc. Pel que fa al PSC, situa al número 3 per Tarragona al
tortosí Joan Caballol, exregidor a l'Ajuntament de Tortosa i històric membre
d'Unió Democràtica, ara d'Units per Avançar. Al número 4 concorre la regidora
de Sant Jaume Bibiana Porres. La llista de Catalunya En Comú reserva el 3 al
regidor de la Ràpita Carlos Sanchís. Per la seua banda, el Partit Popular situa el
regidor de Deltebre Tomàs Castells al número 2. Finalment, la CUP tindrà la
canareva Èrica Bel al tercer lloc.

El Gran Recapte d'Aliments fa
una última crida a la participació

Ple de dilluns, a l’Ajuntament de Tortosa.
ebredigital.cat
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*40 COMERÇOS I 12
BARS I RESTAURANTS
celebraran el Black Friday
avui divendres 24. Per un
preu de 2,5 E, els bars i
restaurants adherits a la
campanya oferiran una ta-
pa i una copa de vi.
*FEMME IN ARTS, un

festival de cinema que po-
sa a escena la lluita de gè-
nere des d’una perspectiva
artística. Organitzat a Lo
Pati, s’inaugurarà avui di-
vendres i és un dels actes
per a commemorar el Dia
Internacional Contra la
Violència de Gènere.
*EL PSC  D’AMPOSTA

demana  a  l’Ajuntament
que garanteixi el subminis-
trament d’aigua potable al
Poble Nou. El portaveu,
Francesc Miró, ha explicat
que el grup socialista pre-
sentarà una moció per de-
manar al consistori que
s’aculli a la línia de subven-
cions de l’agència catalana
de l’aigua per garantir el
subministrament d’aigua
potable al municipi.

L'Ajuntament d'Am-
posta ha presentat
aquest dijous el pla
d'actuacions per al
foment territorial del
turisme que integra
14 actuacions desti-
nades a millorar els
àmbits del delta de
l'Ebre, en el seu terme
municipal, on hi ha
més afluència turística
i que són la llacuna de
l'Encanyissada, la Ca-
sa de Fusta o la po-
blació de Poble Nou de Delta. 
Les actuacions, algunes ja dutes a

terme, se centren en corregir mancan-
ces a nivell d'infraestructures, equipa-
ments i serveis com són aparcaments,
millores de camins i carreteres, nexes
amb carrils bicis, i sobretot molta més
senyalització turística i rural. El pla
compta amb una inversió de 816.000,
subvencionada amb 350.000 euros
amb els ajuts de l'impost sobre estades

en establiments turístics (IEET) de la
Generalitat. La resta s'assumeix amb
recursos propis del consistori. 
El pla està dissenyat sobre tres eixos

fonamentals, la millora de l'eficiència
energètica, la sostenibilitat i l'accessi-
bilitat. 
Pel que fa a la mobilitat es preveu

construir un aparcament dissuasiu a
l'Encanyissada i millorar el camí exis-
tent i la connexió amb els carrils bici. 

L’Alcalde de Sant
Jaume d’Enveja i
membre del
equip de govern
socialista del
Consell Comarca
del Montsià s’ha
mostrat preocu-
pat per la situació
d’impàs en que
es troba l’ens
comarcal desprès  que ERC decidís trencar el pacte de
govern. En una entrevista a Canal Terres de l’Ebre,
Gonell a assegurat que hores d’ara el CCM es un
“desastre”, ja que els treballadors i càrrecs de con-
fiança estan preocupats per la situació, tampoc es
porta avant una moció de censura  i a més s’albira un
dia de la comarca el proper mes de Desembre amb un
ambient enrarit. L’alcalde de Sant Jaume que es
també membre del COPATE creu que des de el PSC
s’han fet molts gestos per mantenir el pacte de
govern i ha recordat que ja van acordar amb ERC que
tot i les seves diferencies amb el referent  al procés no
hi hauria cap problema. Gonell ha recordat  de mane-
ra irònica que l’actual president Francesc Miró no es
culpable ni dels cops de porra ni del 155.

Amposta destina més de 800.000€ en
millorar la senyalització i la mobilitat

“El Consell Comarcal 
del Montsià és ara 

vun desastre”
A la zona de l'Encanyissada i Poble Nou

Declaracions de Joan Castor Gonell a Canal TE

L'alcalde, Adam Tomàs, i Joana Estévez, regidora de Turisme.
ACN

EN UN MINUT
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*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE ha
començat a lliurar la
col·lecció de llibres
“Finestres al Passat” a les
13 biblioteques i centres de
lectura de la comarca.
Aquesta col·lecció, de la
qual fins ara s’han editat
quatre volums, recopila les
millors fotografies del fons
de l’Arxiu Comarcal del
Baix Ebre i és a cura
d’Albert Curto i Laura
Tienda. Els fotògrafs prota-
gonistes d’aquests quatre
volums són Pista Hitz, José
Daufí, Gerard Vergés i Joan
Sorlí.

*DELTEBRE: aquesta set-
mana s’han iniciat les obres
de la rotonda que ha de
permetre millorar la
seguretat viària en l’en-
creuament entre les carre-
teres TV-3454 i TV-3451.
La rotonda, que està exe-
cutada i finançada pel
Departament de Territori i
Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya a
partir de les gestions de l’e-
quip de govern amb el
conseller Josep Rull, tindrà
un cost aproximat d’1 milió
d’euros. Així, entre les
seves característiques cal
destacar que aquesta
rotonda tindrà un diàmetre
exterior de 60 metres, la
seva calçada anular estarà
formada per dos carrils de
quatre metres d’amplada i
l’illot interior, d’un metre
d’amplada, comptarà amb
un tram trepitjable pavi-
mentat amb llambordes.
Està previst que les obres
finalitzin en el marc de la
temporada d’estiu.

*DIA MUNDIAL DE L’OLI-
VERA: enguany el Congrés
de les Oliveres mil·lenàries
del Territori Sénia estarà
dedicat al Dia Mundial de
l'Olivera, una vegada el
COI (Consejo Oleícola
Internacional) he escollit
aquesta candidatura pre-
sentada per la Taula del
Sénia, amb el suport de
l'Associació i els
Ajuntaments. Avui, el
Congrés començarà amb
una visita guiada al Museu
de l'Arión i a partir de les
10 h s’iniciaran les
Ponències i totes les activi-
tats a la Casa de Cultura.

Més notícies

La tellerina, el musclo, l’arròs i l’ànec han estat els protagonistes del
cicle de gastronomia que l’Ajuntament de Deltebre ha impulsat
durant tot aquest any per a destacar el producte i la cuina local. El
regidor de Seguretat i Mobilitat i Acció Comercial, Francisco Castro,
ha destacat que “totes aquestes actuacions tenen la finalitat de posar
en valor els productes que són essència de la cuina de Deltebre”.
Castro ha fet aquesta valoració en el marc de la presentació de les
Jornades Gastronòmiques de l’Ànec, que es celebraran des d’avui 24
de novembre fins al 10 de desembre, i que compten amb la partici-
pació d’un total de 14 restaurants del municipi. Els menús que oferei-
xen tots aquests establiments oscil·len entre els 15 i 35 euros.

La pista de baix de l’Estadi Municipal de la Devesa ha quedat
finalment enllestida amb les obres que han permès instal.lar-
ne una coberta i adequar-ne l’entorn amb uns arranjaments
als vorals i als murs que fan de grada. El projecte ha consistit
en la construcció d’una coberta en volum únic, inclinada,
amb una alçada mínima de 7,20 metres i sense cap tipus de
tancament lateral ni perimetral, totalment oberta amb l’exte-
rior sense modificar la pista existent. D’altra banda, els tre-
balls que s’han realitzat al camp de baix de l’Estadi han que-
dat també arranjats, amb la instal.lació de la nova gespa arti-
ficial que va ser canviada al 2015 del camp de dalt. Així, ara
aquest nou espai dona cabuda a un camp de futbol 7, de
mides reglamentàries, que obre noves possibilitats per als
entrenaments de les categories inferiors de la Unió Esportiva
Rapitenca, així com a les competicions dels més petits.

Deltebre clou el cicle 
de gastronomia

Presentant les Jornades de l’Ànec. Comencen avui

Enllestides les obres a l’estadi
de la Devesa de la Ràpita

S’ha cobert la pista i s’ha posat gespa al camp de futbol 7

Acte de presentació, al Mercat de la Cava.

La  coordinadora de l’Institut Català de les Dones (ICD) a les Terres de
l’Ebre, Carme Valls, ha lliurat el guardó de la primera edició del Premi
del Campus Terres de l’Ebre i Institut Català de les Dones al millor tre-
ball de recerca de fi de grau en perspectiva de gènere. L’objectiu d’a-
questa distinció és promoure la inclusió de la perspectiva de gènere en
la recerca i així contribuir a avançar en la igualtat efectiva de dones i
homes. El treball destacat ha estat Factors psicosomàtics en relació a
problemes de salut específics: el gènere com factor determinant en el
seu desenvolupament, de l’estudiant del Grau d’Infermeria, Elisabet
Torrubia. L’estudi analitza com malalties amb una major relació psico-
somàtica tenen una afectació més gran en les dones que en els homes.
El premi, dotat amb 250 euros, és fruit del conveni signat el passat mes
de juny entre l’ICD i la URV.

Dos projectes relacionats amb l’ús terapèutic de l’agricultura
ecològica i les telecomunicacions opten enguany al Premi
Solidaritat, que convoca el Consell Comarcal del Baix Ebre amb
l’objectiu de reconèixer i premiar una entitat pública o privada
que hagi dut a terme durant l’any el millor projecte social o soli-
dari a la comarca. El jurat, integrat pel president de l’ens comar-
cal, Enric Roig, i els representants dels diferents grups polítics
que integren la Corporació Comarcal, s’ha reunit aquest dimarts
però donarà a conèixer el seu veredicte el dia del lliurament del
premi, el divendres dia 1. Els dos candidats són la Federació
d’Entitats Socials de les Terres de l’Ebre (FESTE) i l’Associació
d’Usuaris Guifi.net i Linux de les TE (AUGUTE).

De la URV i l’ICD El veredicte es coneixerà el divendres dia 1 de desembre

Distinció al millor treball de recerca de
fi de grau en perspectiva de gènere

Premi Solidaritat 2017, convocat pel
Consell Comarcal del Baix Ebre

Reunió del jurat, aquest dimarts.

L'estudiant Elisabet Torrubia, en el seu parlament.
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Premi “DESPATX DE L’ANY 2017” de Catalunya
al despatx professional de les Terres de l’Ebre 

MAYO CONSULTORS

El passat 24 d’octubre de 2017 el despatx professional MAYO
CONSULTORS va ser distingit pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya amb el premi DESPATX DE L’ANY 2017 de
Catalunya, en l’acte de “Premis-Jornada dels Economistes
2017”, que va tenir lloc a l’Hotel Majestic de Barcelona, amb
l’assistència de destacades personalitats en l’àmbit de l’econo-
mia i l’empresa.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya, compta amb més de
8.000 col·legiats i 2.000 despatxos professionals. És també un
fòrum d’opinió i centre de formació i actualització professional.
El premi reconeix a MAYO CONSULTORS la trajectòria profes-
sional de més de 32 anys, el prestigi consolidat i l’assessorament
altament qualificat  que ofereix als seus clients.
El Col·legi d’Economistes distingeix cada any amb aquest guar-
dó a un despatx de tot Catalunya i aquesta és la primera vegada
que un despatx d’assessorament i consultoria d’empreses ubicat
a les Terres de l’Ebre rep aquest premi.
El jurat que ha atorgat el premi considera que: MAYO CON-
SULTORS ha demostrat una forta sensibilitat per la formació
constant i per la millora continua dels seus professionals i una
fidelitat cap a la organització professional del Col·legi
d’Economistes de Catalunya. El jurat també vol destacar de
MAYO CONSULTORS, la seva identificació, participació i
col·laboració amb la dinàmica econòmica i social del territori de
les Terres de l’Ebre, ajudant a reforçar la imatge corporativa del
Col·legi i de la professió d’economista en aquest territori. 
MAYO CONSULTORS és un despatx d’economistes, advocats i auditors, situat a Tortosa. Els seus actuals socis són el Sr. Emili Mayo Marmaneu, economista, auditor i
soci fundador, Mª José Gas Riera, economista i sòcia fundadora i Maite Martí Tomàs, sòcia, economista i auditora. 

Una imatge de l’entrega del premi a l’acte de “Premis-Jornada dels Economistes 2017” .

És la primera vegada que un despatx d’assessorament i consultoria d’empreses
ubicat a les Terres de l’Ebre rep aquest premi.
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*MÓRA D’EBRE serà
una de les seus de la
Mostra Premis Versió
Original en Català que
organitza Òmnium
Cultural i en la qual es
podran trobar 12 curt-
metratges que són els
seleccionats entre els
més de 300 presentats. 

*MÓRA LA NOVA: el
passat diumenge 19 de
novembre va tenir lloc al
pavelló firal la 23a troba-
da de puntaires organit-
zada pel col·lectiu de
Dones de Móra la Nova,
amb la col·laboració de
l'Ajuntament de la
població. Enguany, van
acudir més de 300 pun-
taires. La trobada de
Puntaires de Móra la
Nova és una de les més
longeves i amb més par-
ticipació del territori. Va
comptar amb la presèn-
cia de  Carme Valls,
coordinadora de l'Institut
Català de Dones.

Més notícies

L’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió plenària extraordinària, celebrada dilluns, va apro-
var l’expedient 9/17 de modificació de crèdit per a suplementar en 15.000 euros la partida
del pressupost municipal de 2017 per a l’adquisició d’una embarcació de transport fluvial
de passatgers. En total, la partida queda dotada amb 65.000 euros. Properament es farà la
licitació per a l’adquisició de la barca. Així mateix, es va aprovar l’establiment d’una orde-
nança fiscal reguladora d’una taxa de 2 euros per a l’accés de visites al castell de la pobla-
ció i la mofificació de l’annex 17 de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics. En el
cas de la taxa de visites al castell, hi haurà una exempció per als empadronats i nascuts a
Móra d’Ebre. També es va aprovar inicialment una modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic a la zona dels equipaments esportius. Es dona natu-
ralesa de vial al carrer Pepita Grangé i es delimita la zona esportiva amb la inclusió de les
pistes de tennis i de pàdel. Per últim, es va aprovar una moció del grup del PSC de rebuig
a l’empresonament del vicepresident de la Generalitat, de 7 consellers del govern català i
dels presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana per 12 vots a favor
(PDeCAT, ERC i PSC) i 1 abstenció.

Móra d’Ebre adquirirà una embarcació 
de transport fluvial de passatgers

El Consell Comarcal de la Terra Alta va acollir ahir la tercera sessió
del Fòrum formatiu d'empreses acreditades per la Reserva de la
Biosfera Terres de l'Ebre. 
L’objectiu del fòrum fou establir un espai permanent de col·labora-
ció publicoprivada, un espai de trobada entre les empreses acredita-
des a la marca i l’ens gestor de la Reserva de la Biosfera, per tal que
les empreses estiguin informades del dia a dia de la Reserva i poder
identificar sinergies de treball conjuntes, entre empreses i la Reserva
i entre les pròpies empreses. 
També, formar a les empreses en temes concrets i crear una xarxa
entre tots els acreditats.
Ahir va tenir lloc la tercera sessió, organitzada pel Consell Comarcal
terraltí.

Fòrum formatiu d'empreses acreditades
per la Reserva de la Biosfera 

La Terra Alta el va acollir, ahir dijous
Acords del plenari extraordinari de dilluns

L’associació Matem lo
Bitxo i l’Ajuntament de
Móra d’Ebre van orga-
nitzar el cap de setmana
passat la tercera edició
de la Clotxa pel Càncer
Infantil a l’espai de l’illa
de Saurí. 
Durant el matí es van
dura a terme diferents
activitats, entre les quals
una caminada i un dinar
a base de la títipca clot-
xa, de sardina o llonga-
nissa, a gust del consu-
midor. 
Tal com informa ebredi-
gital.cat, es van elaborar
800 clotxes, distribuides
entre els centenars de
veïns del municipi i de fora vila que
van participar. 
Tots els donatius es destinaran, com
en els dos anys anteriors, a l’equip
d’investigació del càncer infantil de
l’Institut de Recerca de l’Hospital de la

Vall d’Hebron de Barcelona. La festa
va començar amb una caminada
popular de 6 quilòmetres per diferents
indrets de la localitat, a la qual van
participar 200 veïns. 

800 clotxes solidàries contra 
el càncer infantil 

A Móra d’Ebre, el cap de setmana passat Ahir, a la Biblioteca
Comarcal de Móra
d’Ebre, va tenir lloc
la presentació del
llibre  de Jordi
Duran i Suàrez “De
missa i de dretes.
Daniel Serres i
Loran, política i
societat a Móra
d’Ebre i Móra la
Nova, 1891-
1939”, obra guan-
yadora del XVIII
premi d’Assaig
Artur Bladé i
Desumvila. La pre-
sentació fou de Toni Orensanz, escriptor i periodis-
ta. Aquest llibre ressegueix els principals esdeveni-
ments sociopolítics ocorreguts al país al llarg de
cinc dècades apassionants, a través de la trajectòria
política, professional i humana del diputat Daniel
Serres i Loran (Móra d’Ebre, 1891 –Tarragona,
1936). La biografia del protagonista, membre de
una nissaga carlista d’antiga soca de Móra d’Ebre,
és només l’excusa per a descriure l’ambient polític i
de relacions socials que es respirava a les viles de
Móra d’Ebre i Móra la Nova a les darreries del segle
XIX i en els primers decennis del segle XX.

Jordi Duran, guanyador del
Premi d’Assaig Artur Bladé 

Ahir es va presentar l’obra, a Móra d’Ebre
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CONSELL COMARCAL DE LA

RIBERA D’EBRE

El cicle de conferències
"Ibers i romans a
l'Ebre", organitzat per
l'Arxiu Comarcal de la
Ribera d'Ebre (ACRE) i
el Centre d'Estudis de
la Ribera d'Ebre (CERE)
segueix el seu itinerari.
Divendres passat, la
sala d'actes de
l'Ajuntament d'Ascó,
va acollir la conferència
"La Ribera d'Ebre: una
via de pas de les tropes
d'Hanníbal Barca
durant la Segona
Guerra Púnica". Avui,
a Flix es parlarà sobre
"El poblament ibèric a
Flix". Finalment, el 15
de desembre, "La
Romanització de la
Ribera d'Ebre", a
Benissanet, tancarà el
cicle de xerrades que
vol contribuir a difon-
dre la cultura dels Ibers,
una de les que més ha
influït a l'actual comar-
ca de la Ribera d'Ebre.

‘Ibers i
Romans a

l’Ebre’ 
El vídeo “The Light” de

HollisSiz, sobre la història
d’un nen que per identi-
tat o expressió sexual pa-
teix incomprensió per
part del seu pare i profes-
sora, burles a l’escola,
discriminació i falta d’a-
mics, ha donat, aquest
dimecres, a l’inici a la pri-
mera de les dues ponèn-
cies de la XVI Jornada de
Salut de la Ribera d’Ebre,
aquest any dedicada a La
diversitat sexual i de gè-
nere. Aquesta ha estat la
forma, dura i directa, com l’antropòloga i especialista en violència mas-
clista, Sara Barrientos, ha volgut encetar el debat sobre quina és la si-
tuació i, sobretot, la resposta que com a societat volem donar davant
d’un cas de diversitat sexual i de gènere: “El més fàcil és amagar-ho,
fer veure que no passa res, però aquesta realitat existeix i les persones
que pateixen aquest estigma necessiten que ser acceptades tal i com
són”, ha dit Barrientos, fundadora de Candela, una entitat que des de
fa 13 anys es dedica a l’educació afectivosexual, la prevenció de la
LGTBIfòbia i la violència masclista. Mig centenar de professionals dels
àmbits de la Salut, l’Educació, els Serveis Socials o Joventut de la Ribera
i de les comarques veïnes van participar en aquesta formació organit-
zada pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amb el suport de l’Hos-
pital de Móra d’Ebre i el departament de Joventut de la Generalitat. La
jornada va permetre conèixer estratègies d’intervenció per afrontar si-
tuacions de discriminació i prevenir l’assetjament.

La caiguda del volum
d'obra pública per la crisi
econòmica ha suposat el
retrocés del nombre d'in-
tervencions arqueològi-
ques al voltant de la
Guerra Civil a les Terres
de l'Ebre. Ho constaten
els experts i el mateix
Departament de Cultura
que, al mateix temps,
advoquen per fomentar
les excavacions impulsa-
des per ajuntaments i entitats amb l'objectiu de recuperar la
memòria i valoritzar aquest patrimoni. La gestió d'aquests espais
per fer efectiu el seu retorn a la societat serà, en aquesta línia, un
dels eixos fonamentals de la III Jornada d'Arqueologia i Patrimoni
de la Guerra Civil al front de l'Ebre que tindrà lloc demà dissabte,
a Tortosa. La jornada servirà també per exposar el resultat de les
intervencions arqueològiques al territori durant els últims anys, en
la línia de la primera edició. Durant els anys de suposades vaques
grasses el desplegament de projectes com el regadiu de la Terra
Alta o la construcció de centrals eòliques van propiciar nombroses
intervencions arqueològiques de caràcter preventiu –excavació de
trinxeres o recollida de restes humanes- en una zona que va ser un
dels escenaris bèl·lics principals del conflicte i on encara descansen
les restes abandonades de moltes víctimes directes o de la repres-
sió franquista posterior. La posterior crisi econòmica, amb el con-
següent descens del volum d'obra pública, ha tingut un efecte
directe sobre la continuïtat i quantitat d'intervencions.

XVI Jornada de Salut de la 
Ribera d’Ebre

III Jornada d'Arqueologia i Patrimoni
de la Guerra Civil al front de l’Ebre

Mig centenar de professionals es formen en diversitat sexual Demà dissabte, a Tortosa

Detinguts dos homes per robar en una
empresa de subministraments agrícoles

A Flix

Els Mossos d'Esquadra de Móra d'Ebre han
detingut dos homes com a presumptes autors
d'un robatori amb força en una empresa
dedicada als subministraments agrícoles de
Flix. Els detinguts tenen 46 i 37 anys, són de
nacionalitat romanesa i també veïns de Flix. 
Van sostreure sobretot maquinària agrícola,
valorada en 21.000 euros, de les instal·lacions
de l'empresa on van accedir trencant la tanca
perimetral i forçant una porta. Els agents es
van personar a la finca rural on residien els

dos homes i van localitzar gran part dels efec-
tes sostrets en el robatori, entre els quals 27
motoserres i un grup electrogen. Segons
l’ACN, un dels arrestats tenia una ordre de
detenció i ingrés a presó del jutjat de Gavà i
va ingressar a presó i el segon detingut ha
quedat en llibertat pendent de declarar
davant del jutge d'instrucció de Falset. La
investigació va servir també per recuperar una
bicicleta d'alta gamma que havia estat sostre-
ta en el mateix robatori.

“La corrupció d’Acuamed li
costarà a l’Estat 54 milions més” 

Per netejar els llots tòxics de Flix

Al web de l’Ajuntament de Flix, apareix la notícia d’El Mundo d’aquesta
setmana en què s’informa que “la idea, segons investiga l’Audiència
Nacional, era repartir-se presumptes suborns a canvi de contractes públics
que es complien només a mig fer, i la víctima va acabar essent l’embassa-
ment, que mai va arribar a netejar-se íntegrament. Ara, el major treball de
descontaminació hídrica de la història d’Espanya li costarà a l’Estat, previ
pas per la corrupció del Cas Acuamed, 54 ME més, a sumar als 138 ja inver-
tits -tot això diner públic, gran part d’ell europeu-. Aquesta és la quantitat
que l’Administració pagarà per netejar definitivament (almenys en teoria)
l’embassament de Flix, un dels grans símbols del cas, i al que la trama va
arribar a planejar tirar àcid clorhídric per ocultar l’arranjament investigat de
suborns a canvi de contractes públics”.
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MAS DE BARBERANS

Al Parc Natural dels
Ports es va descobrir
un conjunt de pintures
rupestres, a la zona del
Cocó de la Gralla, al
Mas de Barberans, al
Montsià. Des de fa un
any i mig, en absolut
secret, el Departament
de Cultura, amb la
col·laboració del Parc
Natural, ha estat recu-
perant i protegint
aquest nou abric que
data d'aproximada-
ment 8.000 anys, entre
el postpaleolític i el
principi del neolític.
Les pintures són d'estil
llevantí i ocupen una
franja de més de 3
metres de la part supe-
rior de la paret de l'a-
bric. Es va tancar el
perímetre i
l'Ajuntament del Mas
de Barberans està estu-
diant els termes amb
què es podran visitar.
(Vegeu plana 11)

S’estudien els
termes per
visitar les
pintures

La directora gene-
ral d’Indústria, M.
Àngels Chacón,
acompanyada de la
directora territorial
d’Empresa i Conei-
xement, Mercè Mi-
ralles, i el delegat
d’ACCIÓ de les Te-
rres de l’Ebre, Xavier
Cortiella, ha presen-
tat les línies estratè-
giques del Pacte
Nacional per a la In-
dústria. El Pacte Na-
cional per a la In-
dústria inclou
compromisos con-
crets i de tots els
agents implicats per afavorir crear més indústria, com ha destacat
Chacón, que ha presentat l’estratègia i les accions que s’han treballat
en 6 grups: en competitivitat i ocupació industrial; dimensió empre-
sarial i finançament; indústria 4.0 i digitalització; formació; infraes-
tructures i energia; i sostenibilitat i economia circular. La Generalitat,
a través del desenvolupament de les mesures que preveu el Pacte Na-
cional per a la Indústria (PNI), invertirà un total de 1.844 MEUR per
desenvolupar més de 116 actuacions que enforteixin  el sector fins al
2020. Aquest pressupost mobilitzarà més de 3.100 MEUR de recursos
d’altres administracions i del sector privat en aquest mateix període.
Per aquest primer any ja s’han destinat 468 MEUR.

Pacte Nacional per a la
Indústria a les Terres de l’Ebre

Agents socioeconòmics participen en la sessió informativa

El grup Balfegó reconeix "decepció
i desil·lusió" pel nou TAC 

I el seu repartiment

Decepció, desil·lusió i indigna-
ció "absoluta" de la pesqueria
catalana de tonyina roja per les
noves claus de repartiment de
les captures permeses (Total
Admissible de Captures-TAC)
que ha acordat aquest dimarts,
a Marràqueix (Marroc), la
Comissió Internacional per a la
Conservació de la Tonyina
Atlàntica (ICCAT, per les sigles
en anglès). Des de Balfegó,
principal grup tonyinaire de
Catalunya, s'han mostrat
empipats "per la postura nego-
ciadora de la delegació de la
UE" a l'ICCAT que ha acceptat
que la pesqueria de tonyina
roja espanyola perdi pes en el
nou repartiment de quotes (la
pujada serà gairebé 3 punts
percentuals inferior a la d'altres
països). També estan molestos
per l'ajornament un any de l'a-
provació del pla de gestió de
l'espècie que ha de substituir el
pla de reestructuració que s'a-
plica des de 2006 per acabar
amb la sobreexplotació de l'es-
toc. El malestar que ha generat
el nou repartiment de quotes

de tonyina roja de l'ICCAT no
es deu només al fet que s'hagi
establert un TAC de 28.000
tones per al 2018 tot i que,
amb l'aval dels informes cientí-
fics sobre al recuperació de
l'espècie, els tonyinaires havien
demanat un augment de l'au-
torització que arribés fins a les
30.000 o 32.000 tones. 

Presentació de les línies estratègiques del Pacte.

Línia Verda d'Alcanar acaba de complir dos anys de funcionament actiu. Aquesta aplica-
ció mòbil permet a la ciutadania comunicar incidències sobre l'equipament urbà i la impli-
ca directament en la consecució d'un municipi més sostenible. El nombre de veïns que
utilitzen l'app ha augmentat progressivament, coincidint amb l'impuls que li ha donat el
consistori per a agilitar-la i acostar-la a tothom. Joan Roig, regidor de Participació
Ciutadana, agraeix als veïns i veïnes "la seua col·laboració, gràcies a la qual tots els cana-
reus podem gaudir d'un municipi més net i amb més qualitat mediambiental". Així
mateix, anima aquells que encara no en són usuaris a "confiar en aquesta eina i fer-se-
la seua, ja que és un canal directe de comunicació amb l'equip de govern”. 

Balanç positiu del funcionament 
de Línia Verda d’Alcanar

En el seu segon aniversari

La clementina torna a ser el producte estrella ebrenc amb motiu de les
XXIV Jornades Gastronòmiques de la Clementina, que tindran lloc a les
Cases i a Alcanar des d’avui, 24 de novembre, al 24 de desembre.
Cadascun dels menús que proposaran els deu restaurants membres del
Col·lectiu Gastronòmic d'Alcanar i les Cases incorporen receptes que por-
ten el segell de la Fundació Alícia. Com assenyala Jordi Monfort, regidor
de Turisme, "és un fet molt singular que posa en valor aquest producte tan
cobejat fora del nostre territori". A més, tots els plats s'acompanyaran amb
vins de la denominació d’origen Terra Alta.

Arranquen les Jornades
Gastronòmiques de la Clementina 

Avui divendres, a Alcanar

La prestigiosa guia gastronòmica Michelin mantindrà durant el 2018 els noms dels quatre
establiments ebrencs que ja tenen estrella. Dimecres a la nit van donar a conèixer el llistat
de restaurants més influents de la Península Ibèrica, entre els quals continuen figurant els
de Xerta i Ulldecona. Fran López, Jeroni Castells i Vicent Guimerà mantenen i reforcen la
consideració de millors cuiners de les Terres de l'Ebre. La guia Michelin ha consolidat, un
any més, l'estrella que distingeix els quatre restaurants que porten el seu segell. Qui primer
va aconseguir l'estrella, i que a hores d'ara en té dos, és Fran López: amb el restaurant
Villa Retiro, de Xerta, i amb el Xerta, de Barcelona. D'altra banda, dos restaurants
d'Ulldecona comparteixen la distinció: Les Moles, amb Jeroni Castells, i el més recent en
haver obtingut la distinció, L'Antic Molí, de Vicent Guimerà. (notícia d’ebredigital.cat)

Les Terres de l’Ebre consoliden les quatre
estrelles Michelin

Fran López, Jeroni Castells i Vicent Guimerà tornen a tenir la distinció

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, ha lliurat
aquest dijous, en nom de la institució, un ajut de 3.000 euros a la Casa
d’Acollida de Tortosa.

Premi Projecte Jove. D’altra banda, el Grup d'Esplai Blanquerna, el Club
de Rem, Creu Roja Joventut, un grup cooperatiu de joves de Tortosa i
l'Associació los lliris de Deltebre són els cinc candidats que opten a rebre
el premi Projecte Jove 2017, que atorga anualment l'Àrea de Joventut del
Consell Comarcal del Baix Ebre. Com el Premi Solidaritat, el jurat donarà
a conèixer el seu veredicte el dia del lliurament, l'1 de desembre.

El Consell Comarcal dóna suport a
la Casa d’Acollida de Tortosa

Amb una aportació de 3.000 euros

XXX
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Isabel Carrasco

Ferran Bladé i Pujol 
DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS DE CULTURA 

A LES TERRES DE L'EBRE.

Surt a la llum l'última troballa de pintures rupestres 
al Mas de Barberans, Montsià.

PARLEM AMB

Més Ebre: La passada set-
mana el Departament de
Cultura, juntament amb el
Parc Natural del Port i
l'Ajuntament del Mas de
Barberans, va presentar una
important troballa d'estil
llevantí d'entre el post pale-
olític i l'inici del neolític.
Una troballa que va desco-
brir per casualitat un veí de
Santa Bàrbara ara fa uns tres
anys, i que durant aquest
temps ha estat estudiada
pel Servei d'Arqueologia i
Paleontologia del
Departament de Cultura per
tal de confirmar-ne l'auten-
ticitat.
Ferran Bladé: Efectivament,
les pintures rupestres del
Cocó de la Gralla, situades al
Parc Natural dels Ports, van
ser descobertes per
Domingo Ribas, veí de Santa
Bàrbara. El 2014, es va
informar de la seua existèn-
cia al Servei d'Arqueologia i
Paleontologia del Departament
de Cultura, que va confir-
mar la seua autenticitat i va
iniciar la redacció del pla
integral de recuperació del
conjunt pictòric.

ME: Parlem d'un conjunt
pictòric amb 69 figures de
més de 8000 anys aC que
descriuen escenes de caça,
una diversitat d'animals,
petjades, detalls d'abilla-
ment, ornaments que ocu-
pen una superfície de més
de 3 metres... Una troballa
important.
FB: Sí, en total, s'identifi-
quen 69 figures d'estil lle-

vantí o naturalista: 27
arquers, 4 figures humanes,
2 petjades, 3 cabres, 1
bossa, 3 arcs i fletxes, 1
personatge particular, 1
antropo-zoomorf, 1 sen-
glar, 1 quadrúpede i diver-
sos traços i restes de mor-
fologia indeterminades.
D'entre les diferents figu-
res, destaquen dues fileres
d'arquers orientats a l'es-
querra i a la carrera, així
com diversos animals i pet-
jades, que formen una pos-
sible escena de cacera. Els
arquers porten arcs, fletxes
i presenten un abillament
variat, plomes i diversos
ornaments al llarg del seu
cos. El grup d'arquers de la
filera superior és el més
nombrós, uns 20, i de mida
més gran. A la part inferior,
sota les cames dels arquers
més grans, hi ha un altre
grup de 5 arquers més
petits. Entre els arquers de
la filera superior també
s'observa un personatge
particular d'aparença
mitològica i sobrenatural,
amb un gran cap de forma
el·lipsoidal. A la base del
panell pintat, hi ha un altre
grup de figures amb un
arquer orientat a la dreta
en posició de disparar un
arc, un quadrúpede i una
cabra. Al petit sostre de l'a-
bric es documenta una
escena de caça amb un
arquer, una cabra ferida per
una fletxa i traços que
podrien representar restes
de sang.

ME: En quin estat de con-
servació estava? I a partir
d'ara quines seran les pre-
caucions per protegir i con-
servar aquesta troballa?
FB: En l'àmbit de la conser-
vació, el 2016 es va realit-
zar un estudi integral sobre
l'estat de conservació i es
van proposar diverses
mesures que s'han executat
durant aquest 2017 i han
consistit en la conservació,
consolidació i recuperació
del color de tot el conjunt
pictòric. Entre altres resul-

tats, la intervenció ha
permès que actualment es
puguin veure figures que
abans no eren observables
a simple vista.
El pla integral de tracta-
ment de les pintures rupes-
tres de Cocó de la Gralla ha
comportat 4 grans àmbits
d'actuació: protecció,
documentació, conservació
i difusió. Pel que fa a la pro-
tecció, s'ha realitzat l'aixe-
cament topogràfic del con-
junt pictòric i s'ha imple-
mentat un sistema de tan-
cament per garantir la con-
servació de les pintures
enfront de possibles agres-
sions incontrolades i així
regular l'accés a les pintu-
res.

ME: A partir de quan es
podran visitar?
FB: Per tal de donar a
conèixer aquest singular
conjunt, l'Ajuntament de
Mas de Barberans té previst
incorporar la informació del
conjunt pictòric del Cocó
de la Gralla al Centre de
Desenvolupament Rural
Museu de la Pauma del
Mas de Barberans.
Actualment el centre ja
actua com a punt d'infor-
mació del Parc Natural dels
Ports i treballa per poder
explicar les pintures i inte-
grar-les en el discurs muse-
ològic de l'equipament.
S'utilitzarà la sala polivalent
i també la terrassa des d'on
és visible la serra de Godall
i es poden explicar les pin-

tures d'acord amb la seva
ubicació geogràfica.
L'Ajuntament també està
treballant per facilitar l'ac-
cés al conjunt pictòric. Més
endavant s'elaborarà mate-
rial didàctic i s'estudiarà la
gestió de les visites guiades.
Així mateix, es pretén
incorporar i tractar aquest
actiu patrimonial en el marc
del discurs sobre els valors
patrimonials naturals i cul-
turals del Parc Natural dels
Ports.

ME: Les cavitats i abrics de
muntanya reuneixen les
condicions idònies perquè
hi hagi un conjunt rupes-
tre... En cas de fer una tro-
balla quins serien els pas-
sos a seguir?
FB: El mateix mètode que
el Servei d'Arqueologia del
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
aplica en cada descoberta.
Els protocols que se seguei-
xen fins a data d'avui
garanteixen que les coses
es facin ben fetes.

ME: Parlem de les Actes de
la II Jornada d'Arqueologia
i Patrimoni de la Guerra
Civil al front de l'Ebre jun-
tament amb la nova edició
d'aquest 2017 que s'ha
presentat aquesta setma-
na. Les actes recullen els
aspectes metodològics i
resultats obtinguts de les
intervencions en l'exhuma-
ció de fosses comunes,
presentades durant la II

Jornada d'Arqueologia i
Patrimoni de la Guerra
Civil al front de l'Ebre, que
es va dur a terme el 21 de
novembre de 2015.
FB: L'edició de les actes de
les jornades de fa dos anys
són una mostra perfecta
d'un treball ben fet per part
del COMEBE (Consorci
Memorial dels Espais de la
Batalla de l'Ebre) i dels
ServeisTerritorials de
Cultura. Les mateixes jor-
nades, amb més de 100
participants, ja van ser un
èxit en la seua proposta.
Un tema que interessa i
que aproxima la població a

la realitat històrica sovint
ignorada.

ME: Quin ha estat també
el paper de l'arqueologia
en l'estudi de la Guerra
Civil a través de les inter-
vencions més recents
dutes a terme a les Terres
de l'Ebre?
FB: L'arqueologia preventi-
va aporta grans resultats i
els tècnics així ho manifes-
ten. Encara queda treball
per fer i el Departament de
Cultura i altres departa-
ments de la Generalitat en
són conscients i li donen la
importància que li pertoca.

De dreta a esquerra: Maite Miró cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia dels ST de Cultura, Ferran Bladé director dels ST de
Cultura a les Terres de l'Ebre, Josep Maria Lleixà, alcalde del Mas de Barberans i Carme Bigorra, directora del Parc Natural dels Ports. 

XXX
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Els 22 anys de professional m’han permès conèixer
grans persones. Miguel Alegre n’era una. Ens ha deixat
aquesta setmana. El recordava com a jugador, al Tortosa,
al Perelló, al Remolins, que es deia el ‘Cosmos’ en aque-
lla època, i també a la seua UE Aldeana. Com a entrena-
dor va estar a l’Aldeana, al Sant Jaume, al Remolins-Bí-
tem i al futbol base del Tortosa, al juvenil, en una època
emergent de l’equip i dels planters del club. 
L’anècdota que ens va unir fou que jo m’havia enfron-

tat a ell com a jugador. El vaig marcar. Jo tenia 18 anys.
I en un partit a l’Aldea, estàvem 0-0 i faltava poc. Jo ju-
gava de central. Josep Maria Lleixà, tècnic llavors de l’Al-
deana, va posar a Miguel, capità i defensa lliure de l’e-
quip, de davanter centre. En temps afegit, centrada des
de l’esquerra del jesusenc Casanova. Jo vaig fer un pas
avant i Miguel va guanyar-me l’esquena. Va marcar un
golàs de cap, d’autèntic davanter centre. Recordant això
ens vam conèixer. I teníem una molt bona relació. I la te-
níem perquè Miguel era de les poques persones que a mi
em coneixia bé. M’entenia. Ens enteniem. Per això les
nostres trobades en un camp feien que el partit sempre
passés ràpid. Sempre vaig confiar amb ell, perquè era
persona per a fer-ho. Les nos-
tres converses allí queden. Els
seus missatges van servir per
aprendre. Ha marxat abans
d’hora, però lluitant com quan
jugava. Correcte, discret, i
molt gran a la vegada. Miguel,
bon amic, fins sempre!.

Miguel Alegre

L'Amposta i el Cambrils eren candidats a l’ascens i ho són
però estan sent més irregulars del previst. L’equip d’Albert
Bel porta 3 empats seguits en els tres últims partits on no
ha estat superior a La Cava, Ulldecona i Pobla de
Mafumet. La categoria és cert que està igualada però
també ho és que l’equip ampostí no disposa de la con-
tundència de l’any passat quan tenia dos rivals molt forts,
Tortosa i Valls, i a la jornada 12 havia sumat 30 punts. Ara
en porta 22. Va seguir tota la plantilla i per a que un equip
de vegades funcioni igual es necessiten fer més canvis.
Va marxar Eudal i van arribar Vieri, que va ser baixa, i
Adrian. Potser és un equip a hores d’ara un xic acomodat.
Un entrenador rival em deia "l’Amposta té grans jugadors
però juga massa des de la possessió de la pilota i en horit-
zontal. Potser en aquesta categoria s’ha d’intentar tenir la
pilota  però s’ha de buscar tocar-la menys i ser més directe
o vertical". Santi Forastero, el segon entrenador de
l'Amposta, em deia que "si no comptem el partit de
Batea, que al camp vam guanyar-lo, només hem perdut el
de Cambrils (1-0). Tan malament no estem". I té raó. Jo
no dic que estigui malament,  jo vaig apostar des del prin-
cipi com a favorit. Per això penso que podria anar millor.
Com el Cambrils U., que a priori tenia més potencial ofen-
siu, i no està com l’any passat. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Els candidats, irregulars

L’Ascó va empatar a casa
amb el Reus B (2-2). Un par-
tit que es va posar de cara
amb l’1-0, gol de Cheikh,
però que es va complicar
amb el gol de l’empat visi-
tant abans del descans. A la
represa, Oribe va marcar l’1-
2. Sergi Moreno va restablir
l’empat i amb el 2-2 va po-
der passar de tot. L’Ascó va
buscar amb insistència el 3-2
i va tenir ocasions però les
contres del Reus també van
generar perill. Al final, 2-2.
Santi Castillejo, el tècnic,

deia que “vam començar bé,
fent el gol i tenint altres op-
cions per fer el segon.  Però
arran de l’empat, el partit es
va igualar. No vam estar
contudents en defensa en
accions a pilota aturada. El Reus, a la represa, quan el partit es va obrir, va marcar l’1-2. Vam reaccionar i, a més, de l’empat
vam disposar d’altres ocasions. Ells també van fer contraatacs amb possibilitats. Per tant, l’empat cal donar-lo com a bo”.

L’Ascó manté la segona plaça
TERCERA DIVISIÓ

Va empatar a casa amb el Reus B i diumenge visita el Figueres (16.30h)

La Rapitenca s’estabilitza i diumenge visita el líder Martinenc

Els cinc fitxatges debuten i dos d’ells marquen els gols. Diumenge, nova prova, a casa, contra el Lleida B (17 h)

Isaac Fernández debuta amb victòria

PRIMERA CATALANA (1-0). TRIOMF CONTRA EL BALAGUER

La Rapitenca va guanyar el Balaguer (1-0) el dia del debut d’Isaac Fernández a la ban-
queta. Segona victòria seguida i segona jornada, també seguida, sense rebre cap gol. Sergi
José va fer l’1-0, i és el segon partit que marca el gol del triomf. Va aconseguir-lo després
d’una jugada de Bryan. El partit no va ser brillant però l’important foren els 3 punts, que
donen confiança. I també el compromís que va mostrar de l’equip. La Rapitenca, amb piles
carregades, visita diumenge el líder Martinenc.
El tècnic Isaac fernández, després del partit, valorava la victòria i agraia a la directiva per

haver pensat en ell per tornar a la Rapitenca, 12 anys després. “Sé que van parlar amb altres
tècnics i finalment vaig ser jo l’escollit. Estic molt agrait i vinc amb molta més il.lusió, fins i
tot, que en l’anterior ocasió”. En 24 hores va passar d’estar a la Cava a la Rapitenca. Pel
que respecta a la sortida de la Cava, el tècnic deia que “vull passar pàgina i quedar-me amb
el bo que ha existit en el temps que vaig estar allí. Vaig marxar quedant bé i així ha de ser,
malgrat que potser s’han dit coses que no han estat correctes. Però a Valls ja em va passar
que vaig fer unes declaracions al marxar que van comportar perdre amistats. I no vull que
em passi el mateix ara. Per tant, cal pensar només amb el futur i amb la Rapitenca, per tor-
nar amb treball i resultats la confiança que han tingut amb mi altre cop”.

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Resums amb els gols: Figueres-Ascó, Tortosa-Lleida,
Camarles-la Cava, la Sénia-Batea, Ampolla-Olimpic,

Móra Nova-Perelló, Xerta-Ascó B.
Convidats: Santi Castillejo (tècnic de l’Ascó), Didi
(jugador del Tortosa), Anton (tècnic del S Jaume) i

VIlanova (jugador del Camarles)

22.40 h 

Gabi

Tal com vam dir la setmana passada, el Tortosa havia fet
5 fitxatges. I van debutar diumenge contra el Borges. I es
va notar. 3 d’ells van ser titulars, Edgar com a fals lateral
dret, Didi a la mitja punta i Joel a la davantera. 3 jugadors
consolidats en categories superiors. Els andalusos Mata i Je-
sús van debutar al segon temps. La veritat és que el Torto-
sa, des de l’inici, va ser un altre, jugant amb molta intensitat
i amb més claredat d’idees, tenint una agressivitat en l’as-
pecte defensiu que no s’havia vist en jornades anteriors. A
més, els petits detalls van ser favorables en aquesta jornada
Joel Martínez va fer dos gols i Mata, quan feia poc que es-
tava al camp, va marcar el 3-0. Amb l’afició il.lusionada

(molt més públic de l’habitual a l’estadi) les conclusions del
dia del debut dels fitxatges permeten tenir esperances de
permanència. Però queda molt. I diumenge vinent hi haurà
una nova prova a la reacció del Tortosa, també a casa, con-
tra el Lleida. Caldrà veure si la nova imatge, amb la inten-
sitat, es manté. Han marxat 3 jugadors (Arnau, Ike i Yassi-
ne) a més del cos tècnic que hi havia. Ara han arribat 5
jugadors. El president va informar a Canal Terres de l’Ebre
que el club no es mourà del pressupost establert. Per tant,
han d’haver-hi més novetats per equilibrar-lo perquè l’a-
posta econòmica que s’ha fet ara és important. Acabar
dient que Cristian Ventura, recuperat, fou dels destacats. 

El ‘nou’ Tortosa ofereix un altre registre

VICTòRIA CONTRA EL BORGES (3-0)

L’Ascó va empatar diumenge passat, amb el Reus B. 

DELFIN FERRERES,
NOU AJUDANT DE

GOMBAU A SYDNEY

El galerenc Delfin Ferreres,
de 45 anys ha fitxat  al
Sydney Wanderers, com
ajudant del tècnic ampostí,
Josep Gombau. Delfin
deixa Bayamón FC a
Puerto Rico, on també va
ser Director Tècnic de DV7
Soccer (acadèmia de fut-
bol de David Villa), per
marxar a austràlia amb
Josep Gombau.
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La Cava afrontava un partit clau en la seua recuperació
per sortir de la zona de descens. Era de doble valor de
punts, contra el Torreforta. També era el dia del debut de
David Torres a la banqueta del camp del CD la Cava. I l’e-
quip va tenir el partit a la seues mans, però el va deixar es-
capar en els darrers deu minuts, quan el Torreforta va creu-
re que podia i va remuntar amb l’1-2. Segons David Torres,
tècnic de la Cava, “la veritat és que l’equip va estar bé fins
el minut 80. El partit va estar controlat i, a més del gol de
Marcelo, vam tenir ocasions a la primera meitat per poder
encarrilar-lo. Ens va faltar precisió en les rematades i en les
darreres passades”. A la represa, segons Torres, “no vam
arribar amb tanta claredat però vam tornar a perdonar. No
vam fer el segon gol i vam donar vida al rival. I en la situa-
ció actual de l’equip, a darrera hora vam tenir temor a
guanyar. Van haver-hi desajustos defensius i el Torreforta
va empatar i, aprofitant els dubtes que van sorgir en aquell
moment, ens va remuntar. Sap greu perquè era un partit
per guanyar i es va escapar”. Sergi Curto va debutar. Fe-
rran ja entrena amb l’equip.

La Cava perd en deu minuts

GUANYAVA 1-0 AL 80, CONTRA EL TORREFORTA

L’Amposta va empatar a la Pobla (1-1). Segons el tèc-
nic Albert Bel, “el partit se’ns va posar molt de cara aviat
amb el 0-1, gol d’Ivan de penal. Amb el 0-1 vam tenir,
per un costat al rival controlat i per l'altra oportunitats per
sentenciar. La segona part va començar de la mateixa
manera amb dues ocasions de Felipe i Ivan i on el rival
dominava la pilota i nosaltres molt ordenats defensant
vam evitar que ens generés perill i podiem robar per fer-
los mal a la contra. Fins que vam tenir un error defensiu
que va servir al rival per empatar i agafar la iniciativa del
joc. Vam passar una fase de desconcert i ens haguession
pogut marcar. Tot i això al final vam tornar a recuperar el
control del partit i Quim va poder marcar. En resum, hau-
ríem d'haver sentenciat molt abans però la falta d'encert
juntament amb l'error defensiu ens van condemnar”.
L’Amposta és cinquè, a 3 punts del líder.

L’Amposta torna a empatar

2A CATALANA. A LA POBLA, 1-1

El Móra la Nova va guanyar a Santa Bàrbara amb una remuntada en temps afegit, amb gols del Ki-
ller Agus en temps afegit (1-2). Ja en porta 25. Una màquina. Mario Maza i Robert Avinyó s’estre-
naven a la banqueta del S. Bàrbara. Durant la primera mitja hora de joc, els planers van pressionar
la creació moranovenca, amb la defensa avançada. A més, en una contra, Pau va tenir una bona
ocasió que va evitar Ferran. Sobre la mitja hora, el Móra la Nova va poder agafar el control de la pi-
lota i així va disposar de dues bones ocasions abans del descans. A la represa, els visitants van seguir
dominant i el Santa ja es defensava més enrera. Però les ocasions del Móra la Nova no van entrar i
fou el Santa qui va marcar l’1-0. Amado va aprofitar el rebuig del porter Ferran. El Móra la Nova va
insistir i va tenir possibilitats, però ja jugava un xic més precipitat mentre que el Santa Bàrbara va
crèixer. Una indecisió defensiva visitant va comportar una falta d’Alèx Clua que l’àrbitre va conside-
rar penal. Va ser al limit de l’àrea. Ferran va parar-lo i el partit va embogir. En temps afegit, Agustí
va empatar. Acte seguit, del 2-1 es va passar a una contra que va culminar Agustí davant del deliri
de l’afició moranovenca. 1-2 i segueix la ratxa històrica d’un Móra la Nova que és segon. Frede, des-
prés de la lesió, va tornar a jugar amb els de Lizaso.

El Batea va veure frenada
la ratxa de les darreres tres
jornades. Va perdre 5-1 al
camp del Roda. Des de Ba-
tea consideraven que “el re-
sultat fou massa abultat pel
que va ser el partit. D’entra-
da va haver-hi igualtat, però

a partir del minut 30 el Roda
va dominar més i es va
avançar, arran d’un córner.
Només 3 minuts després, amb
un xut des de fora de l’àrea,
Some va fer el 2 a 0. Aquests
dos gols abans del descans
van marcar el partit. A la re-

presa, vam efectuar 2 canvis
ofensius i la veritat és que
vam dominar però sense po-
der crear moltes ocasions. El
Roda, en canvi, va estar més
encertat i Castro, al minut 71,
va aconseguir el 3 a 0. Poste-
riorment, Joel va marcar un

bonic gol i, amb el 3-1, en la
jugada següent, el mateix Joel
va fer un pal. Del 3-2 es va
passar al 4-1, al minut 75, gol
de Dominguez. Arran d’a-
quest gol, vam baixar els
braços i el partit ja es va tren-
car. En l’últim minut Carlos

Martí obtenia el definitiu 5 a
1. Un resultat massa advers i
que frena la linia ascendent
que portàvem. Hem de passar
pàgina i ja pensar en el partit
de diumenge al camp de la
Sénia, per refer-nos amb un
resultat positiu”.

Agus lidera la remuntada del Móra la Nova, a S. Bàrbara (1-2)

El Roda
frena

l’impuls del
Batea

3A CATALANA. EN TEMPS AFEGIT VA MARCAR DOS GOLS

El Camarles va protagonitzar la golejada de la lliga, con-
tra la Sénia (8-1). Els locals van començar amb intensitat,
fent circulacions ràpides. Així, i amb tret des de fora de l’à-
rea, Aleix va marcar l’1-0. El partit es va igualar i la Sénia
ja va intentar tenir l’esfèric, malgrat que el Camarles era
qui més perill feia quan robava, gràcies a la seua pressió.
Els locals van tenir un parell d’ocasions fins que al 37 van
marcar el 2-0. Indecisió visitant al darrera i ràpida contra
localque Teixidó, amb qualitat, va resoldre. Acte seguit,
una altra recuperació de Cristian Bertomeu, prop de l’àrea
rival, i canonada que va suposar el 3-0. A l’inici de la re-
presa la Sénia va traure orgull i Capi va marcar. I Callarisa
tindria una opció que va evitar Gerard. Però una pèrdua
dels visitants al darrera va suposar el 4-1, de Teixidó. El
Camarles, que es troba ara en un gran moment, va crèixer
i la Sénia va desaparèixer. Ferreres, Edgar (2) i Campanals
van ampliar l’avantatge. El Camarles és segon.

El Camarles passa per sobre la Sénia

ELS LOCALS EXPLOTEN A LA REPRESA (8-1)

L’Ulldecona va golejar el Torredembarra i ja porta 9 jor-
nades sense perdre. Està a un punt del líder. Els visitants
van fer el 0-1, però Rovira i Nacho (2) -ja en porta 12-,
abans del descans, van remuntar. Albert Arnau, que s’es-
trenava en el retorn a l’Ulldecona, va marcar el 4-1 a la re-
presa. El davanter es va lesionar amb una estrabada mus-
cular i serà baixa unes setmanes. 
Antoni Teixidó, del partit, deia que “vam rebre el 0-1

però l’equip va reaccionar jugant força bé, i així van arribar
les ocasions i els gols, remuntant abans del descans. A la
represa el ritme va baixar una mica però vam seguir con-
trolant el joc i Arnau va marcar el 4-1. Molt satisfet del par-
tit. Hem de seguir, conscients del nostre objectiu”. L’afició
falduda va gaudir del joc de l’equip i està il.lusionada per la
seua classificació.

L’Ulldecona no perdona a la
represa i goleja el Torredembarra

4-1. GOLS DE ROVIRA, NACHO (2) I ALBERT ARNAU

El Catalònia va guanyar el Reddis i suma 3 punts vitals en
la lluita per la permanència (3-2). Nando Garcia, tècnic del
Cata, deia que “sabiem que el Reddis seria un rival compli-
cat, amb gent jove, ben treballat per Ambròs i amb un pro-
jecte de futur per crèixer. I un equip que li agrada tenir la pi-
lota. Nosaltres, arran d’una recuperació, vam fer una
transició ràpida i Leandro va marcar. I poc després, un gran
tret de Marc, va suposar el 2-0. Després vam tenir un parell
d’opcions més. Ells van fer un canvi tàctic i, arran d’una ju-
gada en què Àngel estava sent atès, no fixem les marques i
ens fan el 2-1. Ells, amb el gol, van acabar el primer temps
dominant. I també dominen a l’inici de la represa, quan no-
saltres vam sortir un xic apagats. Ens van empatar i, a partir
d’allí, vam fer canvis que ens van donar aire. Vam estar ben
posats i arran d’un córner, Lluís va marcar el 3-2. Vam fer un
gran treball i la victòria és molt important”. Amb el 2-2, els
locals van reclamar un gol fantasma, i també un penal men-
tre que amb el 3-2, els visitants van protestar un possible pe-
nal dins de l’àrea local. Marcos va tornar a jugar de porter.

El Catalònia suma 3 punts amb
doble valor, contra el Reddis

3-2, AMB GOL D’ESPINACH AL 80

El Gandesa, en jornada de presentació del futbol base,
va perdre a casa contra el Cambrils Unió (1-2), un rival di-
recte en la lluita per les primeres places. Els gandesans
quan podien fer un salt de qualitat, no han pogut fer-lo (3
punts de 12). 
La categoria està d’aquesta forma: irregularetat general.

Dilla, que tornava, va fer l’1-0 però el Cambrils acabaria
capgirant el marcador. 
Segons Guillermo Camarero, “la veritat és que en gene-

ral no vam fer un bon partit, principalment a nivell ofen-
siu. A més, vam començar un xic desconcertats. Ens vam
refer i el partit es va igualar, marcant Dilla l’1-0. L’equip
estava més ben posat a l’inici de la represa però l’inconve-
nient fou la lesió d’Enric Ubalde, que estava fent un gran
partit. Potser tampoc no vaig encertar en la recomposició
de l’equip i vam perdre control al centre del camp i ells a
la contra ens van fer mal. Una pèrdua nostra al centre del
camp va ser l’1-1 i no vam reaccionar i ells van acabar més
posats, marcant l’1-2. En els darrers 3 partits no havíem
guanyat però havíem estat bé. Diumenge no va ser així”. 

El Gandesa cau a casa

CONTRA EL CAMBRILS UNIÓ (1-2)

2A CATALANA. GOLEJADA 5-1

Una lliga boja
La Sénia va golejar el Roda 5-1 i aquest equip aquesta setmana va fer-
li 5 dianes al Batea. I la Sénia va rebre 8 gols a Camarles. L'equip de
Serrano si no fitxa, baixarà. Sorpresa, el Vendrell és líder. Gran tempo-
rada de l'Ulldecona: només dos partits perduts i per la mínima, el gran
treball de Teixidó es nota. El Camarles està imparable a casa, on no ha
cedit ni un punt i amb Aleix Salvadó, Ferreres, Teixidó i Robert Cabrera
que són els baluards del gol, un Cristian de cervell i un Xavi cid ‘pegant
canya’ en cada entrenament. La pregunta del milió: si Ulldecona o
Camarles pugen, renunciaran a la categoria?. Espectacular Jesús
Catalònia: en les primeres 6 jornades només 3 punts. Però la feina de
Nando es nota: últimes 4 jornades i 3 victòries. La Pobla de Mafumet va
perdre els 3 primers partits i en les següents 9 jornades només n’ha per-
dut 1. Vaig dir que seria un dels equips revelació i ho va demostrar
aquesta setmana davant l'Amposta. Gandesa i la Cava van merèixer
guanyar però aquesta lliga cada vegada està més esbojarrada.

JOAQUIN CELMA
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L’Ampolla va guanyar a Godall (0-3) i segueix sense perdre pistonada, batent rècords. Joan Subi-
rats, tècnic del Godall, manifestava que “content per l’actitud i el treball. El resultat, a darrera ho-
ra, va ser massa inflat. Però els ho vam posar difícil, sobre tot al primer temps. A la represa, de fal-
ta, ens van fer el 0-1 i, posteriorment, vam tenir una opció clara, d’Abde. No vam poder marcar i
ells, amb qualitat, van decidir al final”. Enric Alaixendri, de l’Ampolla, deia que “el partit fou molt
complicat, ens va costar adaptar-nos. El Godall ens va pressionar molt i ens va dificultar molt el
nostre joc. La primera meitat fou igualada, amb poques opcions. A la represa, aviat ens vam
avançar amb una falta que va traure Guillem i que va rematar Gallego. Va ser molt important. Ells
potser van baixar una mica el ritme del primer temps. La clau també per nosaltres va ser que en
l’aspecte defensiu vam estar sensacionals. Però el partit estava incert fins que al minut 75 vam fer
el 0-2, obra de Torres. Aquest gol va decidir, tot i que el Godall va tenir una ocasió molt clara. De
l’1-2 es va passar al 0-3 amb gol de Joan Marc, de xilena. Victòria molt treballada. Va costar però
l’equip es va adaptar a les característiques del partit”. 

Nova victòria del líder l’Ampolla, a Godall

3A CATALANA. 12 DE 12. HO HA GUANYAT TOT (0-3)

El Sant Jaume, amb dues victòries seguides, s’enlaira fins la cinquena plaça. Diu-
menge va guanyar el Jesús i Maria, en el derbi (1-0). Segons Anton Flores, del Sant
Jaume, “va ser un partit amb domini altern i en el que crec que la nostra victòria
no va ser injusta, malgrat que ells al final van insistir per empatar. Nosaltres vam
començar forts, fent Joanra el gol. Amb l’1-0, el partit es va igualar i el Jesús i Maria
va estar millor, durant uns 15 minuts, dificultant el nostre joc. Al darrer quart del
primer temps ja vam jugar més ben posats. A la represa, vam poder controlar el
joc, tenint diverses ocasions per sentenciar. No vam fer-ho i en els darrers minuts
ells van pressionar i haguessin pogut empatar”. Des del J. i Maria explicaven que
“va ser un partit igualat en el que després d’haver començat descol.locats, quan
vam rebre l’1-0,  ens vam refer i sobre tot en els darrers 15 minuts vam poder em-
patar. Però ens costa fer gol, tot i tenir oportunitats”. La manca de gol, amb les
ocasions creades, podria generar alguna novetat en els propers dies. 

Val un gol de Joanra

TRIOMF DEL SANT JAUME, CONTRA EL JESúS I MARIA (1-0)

L’Olimpic necessitava la victòria per fugir de la zona com-
promesa. I va aconseguir-la contra un R. Bítem que, amb les
dues darreres derrotes fora de casa, es distancia molt de la
segona plaça. Piquè, un dels tècnics de l’Olímpic, deia que
“vam jugar molt millor que en jornades anteriors, amb mol-
ta intensitat, ben tancats i buscant la contra. A més, David
va marcar a la primera meitat un gran gol. Ells al primer
temps no van apretar gaire, però va ser perquè nosaltres
vam treballar força bé. En una contra, Jaume va establir el
2-0. Llavors si que ells van pressionar molt i van tenir diver-
ses opcions, fent el 2-1. Penso que la victòria va ser justa.
Satisfets. Són 3 punts que ens van força bé, davant d’un
bon rival”. Parra, del R. Bítem, comentava que “ens va cos-
tar molt entrar en el partit. Van haver fases que dominàvem
però sense la profunditat necessària. També va ser perquè
l’Olimpic va fer un gran treball. Tot i que al final vam fer el
2-1 i vam pressionar, la seua victòria va ser justa”.  

Triomf molt valuós de l’Olímpic

DAVANT DEL REMOLINS-BíTEM (2-1)

Corbera i Aldeana van empatar sense gols. Els terraltins,
a casa, s’han fet forts en els darrers dos partits i han millo-
rat, tot i seguir en la penúltima plaça. L’Aldeana és tercera.
Artur Àvila, tècnic del Corbera, deia que “va ser un partit
molt disputat, amb molt migcampisme i amb poques op-
cios. Les més clares van ser nostres i van ser solventades
pel porter de l’Aldeana, amb grans intrervencions. A la re-
presa, l’àrbitre es va convertir en protagonista, i va crispar
un partit que era correcte”. El col.legiat, a manca d’uns
minuts, va decidir xiular el final “perquè part del públic l’in-
crepava”. Bartolo, de l’Aldeana, deia que “vam començar
bé, però amb els minuts, el joc es va travar i vam estar im-
precisos, només tenint una ocasió, en una acció de Didac.
A la represa, vam seguir espessos. Pèrdues de pilota i el
Corbera que recuperava i atacava. No vam estar bé i el
punt cal donar-lo com a positiu”. L’Aldeana rebrà en la
propera jornada al Godall. El Corbera visita el Roquetenc.

Corbera i Aldeana empaten

0-0

Nova derrota del Pinell que està cedint molts punts a casa,
on sempre ha estat complicat de batre. És compromet a la
part baixa. Diumenge tenia fins a 6 baixes, amb dos sancio-
nats (Lluís i Ximo). El Roquetenc va guanyar i és setè (0-1)
Segons Blai, delegat del Pinell, “va ser un partit amb molt
joc al centre del camp, i amb poques opcions. Nosaltres en
vam tenir una de clara al minut 44. No vam marcar i als dos
minuts de la represa, Camarero va fer el 0-1 en una acció en
què el porter hagués pogut fer alguna cosa més. Amb el 0-
1 vam insistir però va ser un voler i no poder. Partit correcte
i bon arbitratge”. La directiva estudia poder fer incorpora-
cions. Miquel Campos, del Roquetenc, deia que “victòria
important, segona fora de casa en un partit igualat al primer
temps, que fou quan ells, al final, van tenir una clara opció
que va evitar Àlex. A l’inici de la represa, gran gol de Cama-
rero i, posteriorment, bona feina defensiva i del porter Àlex.
A la contra vam tenir altres opcions”. 

El Roquetenc s’enlaira

TRIOMF A PINELL, AMB GOL DE CAMARERO (0-1)

Primer partit del Masdenverge a casa, després de les re-
formes del camp. Va guanyar l’Arnes (2-1). Des de Masden-
verge deien que “la primera meitat va ser nostra, amb op-
cions i amb els gols al final de Mulet i de Cristian. A la
represa, però, tot i que ells estaven amb deu, van marcar i
van pressionar. Nosaltres no vam sentenciar a la contra i al
final vam patir”. Roger, de l’Arnes, comentava que “a la pri-
mera meitat no vam estar a l’alçada. Era un partit amb doble
valor de punts per sortir de la part baixa però no vam jugar
amb la intensitat adequada. El Masdenverge va dominar i va
tenir opcions, a més dels dos gols, que van arribar a darrera
hora i que premiaven el seu treball. A la represa, al minut,
ens vam quedar amb deu per l’expulsió de Raúl. Un altre in-
conveineht important, sobre tot en l’aspecte ofensiu. Mal-
grat tot, l’equip va estar més ben posat i Sergi va marcar el
2-1. Vam pressionar i al final vam tenir una ocasió per em-
patar. En el global del partit, no hagués estat just”.

El Masdenverge debuta a casa

VA VÈNCER L’ARNES (2-1)

El Vilalba millora però no guanya

EMPAT AMB EL PERELLÓ (0-0)

Segons David Burgos, tècnic de l’Alcanar: “vam fer una
bona primera meitat, avançant-nos amb el 2-0, amb gols
de De la Torre i Ismail. Però ens vam acomodar i l’Ametlla
va marcar. A la represa, vam sortir desconnectats i ells van
fer dos gols. Amb el 2-3, en els darrers 20 minuts, vam
creure en què es podia i al final Manel va empatar. Em va
agradar molt l’Ametlla, bon equip, ben posat sobre el camp,
sortint bé a la contra”. Subi, de l’Ametlla, deia que ”vam
començar força bé, tenint 2 opcions que Manel, el porter,
va salvar. Per a mi va ser el millor jugador seu. Però ells
quan van arribar van marcar l’1-0. I acte seguit, en una con-
tra ens van fer el 2-0. Fou important marcar d’immediat el
2-1, tenint, fins el descans, altres ocasions. A la represa,
vam remuntar i amb el 2-3 ells van insistir però vam tenir 3
ó 4 contres clares per decidir. A darrera hora, un xut ras de
Manel va ser l’empat. Content pel joc i pel compromís. Tot
i les baixes, vam fer un bon partit, per a poder guanyar”.

Els canareus salven un punt al final

ALCANAR-AMETLLA (3-3). LA CALA PERDONA

L’Ampolla i el Móra la Nova ja són campions

Passades 12 jornades, no hi ha dubte de que l’Ampolla i
Móra la Nova serna els dos primers classificats al final
del campionat. Jo ja vaig avisar fa diverses setmanes i, a
més, ara, l'empat de l’Aldeana i la derrota del Remolins-
Bítem, donen ales als dos primers. Només falta decidir
quan seran nous equips de 2a catalana. Dins del gran
moment dels dos, veig més fort a l’Ampolla. Els d'Enric
porten 12 jornades guanyant. Rècord Guines total.
I la sort dels campions també compta. Al minut 89 el
Santa Bàrbara guanyava 1-0 al Móra la Nova. I en 4
minuts, Agus, va capgirar el marcador amb l’1-2. 

Segon partit del S. Bàrbara al seu feu que el rival dona
una campanada en pocs minuts, l’Arnes va ser el primer.
Dissabte començava una nova etapa amb Mario i Robert
a la banqueta.
Després de disputar els primers 11 partits fora, el
Masdenverge té ara a favor que només li queden 6 par-
tits com a visitant en tota la lliga, amb la qual cosa les
possibilitats de salvar-se són grans. 
Dotze jornades i l'únic equip que no ha guanyat un partit
és el Vilalba que ha fitxat Quim Bru (ex Pinell i
Ampolla), i Yassine (Camarles). Crec que Cotaina traurà

aquest equip del pou però suarà tinta. Va sortint del sot
l'Olimpic, que ha recuperat a Sergi Vila (lesionat en la
primera jornada). Ara és baixa Pau.
Paco Muñoz i Piqué estan fent un gran treball, el mateix
que Anton a Sant Jaume equip revelació i que només ha
perdut un partit a casa i 2 en camp contrari. 
Dos juvenils van debutar, Ronald amb el J. i Maria i
Bernat a Olimpic. I el Santa Bàrbara ha fitxat al senienc
Mayo.
Dimarts dia 28, partit de recuperació entre l’Ametlla i el
Jesús i Maria.

L’opinió de Joaquin Celma

Vilalba i Perelló van empatar sense gols. Per als locals,
l’empat no és satisfactori perquè no els permet acostar-se
als rivals més propers. Miquel Cotaina, tècnic del Vilalba,
manifestava que “va ser un partit molt igualat i en el que
van haver-hi poques ocasions. El Perelló, un equip que em
va agradar perquè juga bé a futbol, va tenir més la pilota
però nosaltres vam estar molt ben posats en l’aspecte de-
fensiu i en aquest sentit estic satisfet, tot i que com és lò-
gic ens manquen victòries. Però, seguint així, arribaran”.
Quim Bru (l’Ampolla) i Yassine (Camarles) van debutar,
“aporten un plus de qualitat que ens anirà força bé”. 
Per la seua part, Molinos, tècnic del Perelló, deia que

“va ser un partit molt travat, amb molt poques ocasions.
Cal dir que el Vilalba va treballar molt en defensa i ens va
obligar a fer un gran desgast i a jugar amb molta intensi-
tat. L’equip va treballar bé i l’empat fou el més just”.  
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4A CATALANA

El Flix va golejar el Ca-
talònia (1-6). Al minut 3 ja
guanyava 0-2 amb gols de
Pere. Robles va fer el 0-3
abans del descans i a la re-
presa, Nacho, Robles, que
repetia, i Magí (pichichi
amb 15) van marcar. José
Ramon va fer el gol local. 
L’Amposta és ara segon

després de golejar el Pere-
lló per 1-5 en un partit que
ja va quedar decidit al des-
cans amb el 0-3. Oliver,
Òscar (2), Batalla i Ferri
van marcar. Enzo va fer el
gol local. L’Ascó  és ara
tercer en empatar a casa
amb el Ginestar (1-1). Se-
gons Poley, tècnic del Gi-
nestar, “a la primera mei-
tat, va haver fases que
l’Ascó que va poder
avançar-se en el marca-

dor. A la represa, amb els
minuts, penso que vam es-
tar millor que l’Ascó, vam
controlar el partit tot i que
ells, en l’ocasió menys cla-
ra, ens van fer l’1-0. No
vam defallir i al final, tam-
bé en la possiblitat menys
clara, amb un tret de Font,
vam empatar. L’empat fou
just i potser vam poder
merèixer alguna cosa més
per la segona meitat que
vam fer”. El tècnic Poley
ha estat sancionat amb 11
partits: “la veritat és que
em torno a trobar en una
situació d’indefensió in-
creible. És cert que li vaig
fer observacions a l’àrbitre
durant el partit però sense
més importància. Em va
expulsar i vaig marxar de
la banqueta sense dir res.

Fins i tot, al final del partit
li vaig comentar que en-
tengués que eren situa-
cions del joc i que jo no-
més li remarcava que creia
que havia d’estar més a
sobre del joc, perquè pita-
va de massa lluny. Després
em trobo que havia posat
a l’acta el que no era i vaig
entrar a parlar amb ell un
xic nerviós però sense cap
intent d’agressió ni res
mes del que ha manifestat
a l’annexe. Crec que la
gent d’Ascó que estava allí
pot assegurar-ho. La san-
ció és desproporcionada
perquè excepte que em
vaig poder expressar una
mica accelerat perquè em
vaig posar nerviós perquè
era injust el que posava a
l’acta, res més va passar”.

El Deltebre, amb Efren de
porter, va vencer el Benis-
sanet (1-3) i és quart 
La Rapitenca va guanyar

al camp de l’Ebre Escola
(1-4). Segons Eulogio, de
l’Ebre Escola, “va ser un
partit estrany per nosal-
tres. Entre baixes i lesions,
com la d’Arnau al minut
13, vaig haver de recom-
posar l’equip en diverses
ocasions i això ens va min-
var. Malgrat això, vam es-
tar bé, fent el que havíem
parlat. La Rapitenca domi-
nava però era lluny de la
nostra porteria. Els dos pri-
mers gols ens els fan amb
trets exteriors, fruit de que
estàvem ben col.locats da-
rrera. I el 0-3 ja va decidir,
a manca d’un quart pel fi-
nal. Res a dir, però les cir-

cumstàncies foren adver-
ses en aquest partit per
nosaltres”. Els 5 primers
estan en 4 punts. 
El Batea va golejar el

Xerta (4-1) i Fatarella i Ti-
vens van empatar (1-1).
David, president del Ti-
venys, deia que “va ser un
partit igualat. A la represa,
aviat, en una contra pre-

cedida d’un penal i un fora
de joc, ells van marcar.
Vam tenir ocasions fins
que Izquiano, de penal, va
empatar. Fins el final, par-
tit obert; a la contra, ells
van poder marcar i nosal-
tres, amb tret de falta de
Doblado, també vam po-
der fer-ho. Crec que l’em-
pat va ser just”. 

Emoció: els cinc primers, separats per 4 punts

Suport a Gerard, jugador del Catalònia B i tècnic del futbol base
jesusenc, per la mort del seu germà, jove ciclista de 15 anys que fou

atropellat per un camió la setmana passada.

El sènior del
Club Handbol
A m p o s t a
Lagrama va
tornar a per-
dre, dissabte
va ser a la
pista de
l ’ Agus t i no s
Alicante (27-
25). La situa-
ció preocupa.
Des del club
manifesten que “millorem en el joc, pero continuem
amb moltes pilotes perdudes i moltes errades que no
permeten la reacció. Necessitem un revulsiu el més aviat
possible per sortir d'aquesta dinàmica negativa que ens
ha portat a aquesta situació; a la jornada 11 estem en
zona de descens i poc a poc la diferència amb els rivals
precedents cada cop es més gran”. 
Al començament del partit, els 2 equips es van posar
una camiseta per fer campanya de concienciació contra
la violència de gènere.

Dinàmica negativa

HANDBOL AMPOSTA (27-25). DIVISIÓ D’HONOR PLATACLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT.  DERROTA (71-67)

Triomf vital

El dia de la presentació oficial de la temporada del club, en un acte espectacular amb
16 equips i 200 jugadors, el sénior masculí del Bàsquet Cantaires va sumar una victò-
ria contra el Roser per 71 a 67. Un triomf vital per als tortosins. Ara el Cantaires  té
els mateixos punts que el Tarragona, equip al qual s’enfrontarà la propera jornada
(ebredigital.cat).

RESULTATS DE LA JORNADA

Infantil Mixte. CH Salou-CE Tortosa 7-33. Segon partit i triomf a Salou. Infantil
masculí. CET-Sant Miquel 27-26. Partit molt disputat i obert que es va decantar pels
locals. Cadet femení: CETortosa-HC Perelló 32-25. Sisena jornada i sisena victòria.
Les perellonenques van estar dins del partit i aquest no es va decidir fins la represa,
quan les noies de Rosa Chertó van encarrila la victòria. Nerea Accensi va debutar.
Cadet masculí: CETH Salou 21-21. Empat dels tortosins amb una gran remuntada
ja que faltant 10 minuts per acabar el partit perdien de 5 gols, i van fer un parcial
de 5 a 0. Juvenil Masculí. CET-H Ribes 14-49. Derrota contundent davant d’un rival
superior. Sènior femení: CH Ràpid Cornellà-CET 18-36. Partit controlat i efectivitat
en defensa i també en atac. Sènior masculí. CH Vilamajor-CET 23-28. partit molt
igualat que no es va decidir fins ben entrada la represa quan els ebrencs van apro-
fitar les pèrdues dels locals en l’atac i, gràcies als contraatacs, van poder distanciar-
se a falta de poc d’acabar. En el proper partit rebran el Molins De Rei. 

L’Handbol Club
Perelló, amb moltes
baixes, va perdre a
la pista del
Cooperativa Sant
Boi 20-19. L’equip
va viatjar amb 7
jugadores i 2 porte-
res a la pista del
segon classificat. Per
tant, tot i la derrota,
gran partit i esforç. L’Ascó, per la seua part, va perdre a
la pista de la Roca per 34-29.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

El Perelló, amb baixes, va
estar prop de sorprendre

CLUB VOLEI
ROQUETES

Mala jornada per als
equips roquetencs, cap
aconsegueix la victòria.
El sènior masculí, es va

desplaçar al camp dels
Monjos. 3-0 amb par-
cials (25-17, 25-16 i 25-
19).
El juvenil i cadet mas-

culí, es van desplaçar al
camp del Sant Martí. El
juvenil, tot i guanyar un
set, no va poder fer
front al gran joc de l'e-
quip local perdent per 3-
1 amb parcials (25-11,
25-18, 21-25 i 25-18).
Sobre el cadet, la supe-
rioritat del Sant Martí va
ser més evident, 3-0
amb parcials (25-4, 25-
14 i 25-11).
El juvenil i cadet feme-

ní, es van desplaçar a
Lleida, al camp del Cla-
ver. L'equip juvenil va
fer un gran partit, però
en el cinqué i últim set,
no va poder superar a
l'equip lleidatà i va per-
dre per 3-2. Per últim
l'equip cadet no va po-
der superar el gran joc
de l'equip contrari i va
caure per 3-0.
Aquesta pròxima jor-

nada, el sènior rebrà al
C.V.Barberà. 
El juvenil i cadet feme-

ní rebran a l'Escola Elisa-
beth. El cadet masculí vi-
sitarà e ls Monjos i el
juvenil té jornada de
descans.
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PRÒXIMA JORNADA
Dissabte  

Catalònia-Tivenys (16.30h)

Amposta-Benissanet (17.30h)

Rapiptenca-Perelló (19h)

Diumenge

Xerta-Ascó (12h)

Fatarella-Batea (15h)

Ginestar-Ebre Escola (16h)

Flix-Camarles (16h)

RESULTATS
10a jornada 4a catalana

Tivenys-Fatarella 1-1

Benissanet-Deltebre 1-3

Batea-Xerta 4-1

Ebre Escola-Rapitenca 1-4

Catalònia-Flix 1-6

Perelló-Amposta 1-5

Ascó-Ginestar 1-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           42        9      24

2. Amposta                   28      15      23

3. Ascó                        21        8      21

4. Deltebre                   25      14      21

5. Rapitenca                 45      15      20

6. Tivenys                     22      17      14

7. Fatarella                   15      15      14

8. Ebre Escola              12      16      12

9. Camarles                  18      10      11

10. Catalònia                17      28        9

11. Ginestar                 19      31        9

12. Batea                     16      30        9

13. Perelló                      5      23        3

14. Xerta                      13      32        2

15. Benissanet                6      41        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa E-Vic (16.30h)

S Gabriel-Sabadell

Cerdanyola-Estartit

S Pere-S Cugat

Planadeu-AEM

S Andreu-Porqueres

Molins-Pontenc

F At Vilafranca-Fontsanta

RESULTATS

10a jornada

AEM-F Vilafranca 4-4

Pontenc-S Pere 1-5

Porqueres-Sabadell   1-0

Estartit-S Andreu 1-0

Vic-Cerdanyola  3-2

Fontsanta-Tortosa E 5-0

S Cugat-Planadeu                 1-1

Molins-S Gabriel 1-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. S Pere                      51      10      24

2. Vic                           24      10      23

3. Estartit                     13        8      19

4. S Cugat                    14        8      18

5. S Gabriel                  21      14      17

6. Fontsanta                 20      16      15

7. Pontenc                    23      22      15

8. Porqueres                 14      12      14

9. AEM                         23      18      13

10. S Andreu                16      16      13

11. Cerdanyola             21      21      12

12. F At Vilafranca        25      27      11

13. Molins                    27      20        9

14. Sabadell                   7      14        7

15. E Planadeu             16      31        3

16. Tortosa E              6     74       3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Ginestar-Alcanar

S Jaume-J i Maria

Ulldceona-Gandesa

Arnes-Ascó

la Plana-Pardinyes

RESULTATS

7a jornada

J i Maria-Olimpic          3-4

Tortosa E-Arnes         1-2

Pardinyes-Ginestar     7-0

Gandesa-S Jaume        4-1

Ascó-Ulldecona    (dia 6-12)

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  32     12     18

2. Ulldecona               32       9     15

3. la Plana                 20     11    13

4. Gandesa                25     19    12

5. S Jaume                31     23    11

6. J i Maria                20     17     10

7. Arnes                      8     15       9

8. Olimpic                  13     22       7

9. Pardinyes               14     24       7

10. Ginestar                 7     26       7

11. Ascó                    12     11       3

12. Tortosa E               6     31       1

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
Ametlla-Amposta

Aldeana-Rapitenca

Catalònia-Delta de l’Ebre

Vinaròs-S Jaume

Ulldecona, descansava

Canareu-Jesús i Maria

Perelló-Tortosa

Roquetenc-Alcanar

RESULTATS
8a jornada

Roquetenc, descansava

S Jaume-Catalònia          1-2

Alcanar-Vinaròs               4-0

Amposta-Perelló             7-1

Tortosa-Canareu             2-3

J i Maria-Ulldecona          3-4

Rapitenca-Ametlla           1-0

Delta de l’Ebre-Aldeana   sus

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  31       9     19

2. Rapitenca              29     10     18

3. Roquetenc             19       5     18

4. Amposta                31     12     15

5. Vinaròs                  26     14     15

6. Ulldecona               22     20     13

7. Tortosa                  21     26     12

8. Ametlla                  19     11     11

9. Aldeana                 11     10       9

10. Canareu               15     25       9

11. Catalònia             14     22       6

12. J i Maria              14     25       4

13. Delta de l’Ebre       9     32       3

14. Perelló                 11     40       3

15. S Jaume                6     17       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Ametlla-S Bàrbara (16h)
M Nova-Perelló (16.30 h)

Roquetenc-Corbera (16.30h)
Diumenge  

Vilalba-Masdenverge (15h)
S Jaume-Alcanar (15.30h)
Arnes-Pinell (15.30h)
Ampolla-Olimpic (16 h)
Aldeana-Godall (16.30h)
J i Maria-R Bítem (17h)

RESULTATS
12a jornada, Segona catalana
Masdenverge-Arnes 2-1

S Bàrbara-M Nova 1-2

S Jaume-J i Maria 1-0

Godall-Ampolla 0-3

Vilalba-Perelló 0-0

Pinell-Roquetenc 0-1

Alcanar-Ametlla 3-3

Corbera-Aldeana 0-0

Olimpic-R Bítem 2-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   12    42     6   36

2. M Nova                   12    51   16   33

3. Aldeana                   12    22   13   25

4. R Bítem                   12    26   15   22

5. S Jaume                  12    14   16   21

6. Alcanar                    12    34   22   18

7. Roquetenc               11    19   20   18

8. J i Maria                  11    16   22   17

9. Perelló                    11    16   13   16

10. Godall                   12    21   26   14

11. S Bàrbara              12    23   21   13

12. Olimpic                  12    24   27   11

13. Ametlla                  11    17   24   11

14. Arnes                    12    17   32   11

15. Masdenverge         12    18   38     9

16. Pinell                     12    10   31     9

17. Corbera                12    11   23     8

18. Vilalba                   12    11   27     4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte 

Cambrils Unió-Catalònia (16h)
Reddis-Roda Berà (16h)
Morell-Gandesa (17h)
Hospitalet-Canonja (18h)

Diumenge
Torreforta-Ulldecona (12h)
la Sénia-Batea (12h)

Camarles-la Cava (16.15h)
Torredemb.-P. Mafumet (17h)
Amposta-Vendrell (17h)

RESULTATS
12a jornada, Segona catalana

P. Mafumet-Amposta 1-1

Catalònia-Reddis 3-2

Vendrell-Hospitalet 6-1

Canonja-Morell 1-1

Ulldecona-Torredemb. 4-1

Camarles-la Sénia 8-1

la Cava-Torreforta 1-2

Roda Berà-Batea 5-1

Gandesa-Cambrils Unió 1-2 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Vendrell                   12    30  17   25

2. Camarles             12   36  15  24

3. Ulldecona             12   23  15  24

4. Cambrils Unió          12    24   12   23

5. Amposta              12   19  12  22

6. Gandesa              12   23  16  20

7. Reddis                     12    22   15   20

8. Torreforta                12    19   19   19

9. Canonja                   12    16   16   18

10. la Sénia             12   26  22  16

11. P. Mafumet            12    21   20   16

12. Roda Berà             12    18   22   15

13. Torredembarra       12    17   23   15

14. Batea                 12   19  23  13

15. Catalònia           12   16  26  13

16. la Cava              12   17  28  11

17. Hospitalet              12    12   42     6

18. Morell                    12    17   32     5 

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

El Flix va golejar
dissabte, al camp del
Catalònia B, i segueix
líder en solitari de la

Quarta catalana.

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-P. Mafumet

Gavà-Vilafranca
Europa-Palamós
Prat-Horta

Hospitalet-S Andreu
Santboià-Espanyol

Castelldefels-Cerdanyola
Figueres-Ascó (diu 16.30h)

Reus-Granollers
Terrassa-Vilassar

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          16             14             2             0            37           12               44
2. Ascó                            16              9            5            2          24          16             32
3. Hospitalet                        16               9             3             4            29           13               30
4. Terrassa                          16               7             7             2            29           17               28
5. Prat                                 16               7             5             4            29           16               26
6. S Andreu                         16               7             5             4            23           10               26
7. Pobla Mafumet                 16               7             5             4            16           11               26
8. Europa                            16               7             4             5            20           19               25
9. Vilafranca                        16               7             3             6            23           21               24
10. Reus                             16               6             5             5            19           16               23
11. Santboià                        16               5             6             5            12           11               21
12. Horta                            16               6             2             8            22           24               20
13. Santfeliuenc                   16               4             7             5            15           14               19
14. Castelldefels                  16               4             5             7            16           18               17
15. Figueres                        16               5             2             9            17           21               17
16. Cerdanyola                    16               4             4             8            13           24               16
17. Palamós                        16               4             3             9            17           29               15
18. Granollers                      16               4             1           11            12           23               13
19. Gavà                             16               3             2           11            12           43               11
20. Vilassar                         16               2             2           12              6           33                 8

Tercera divisió RESULTATS
16a jornada, Tercera divisió

Santfeliuenc-Castelldefels    1-1
Espanyol-Figueres               3-0
Horta-Europa                      1-2
P Mafumet-Santboià            0-0
Vilafranca-Terrassa             1-2
Palamós-Gavà                    3-1
S Andreu-Prat                     2-2
Granollers-Hospitalet           2-1
Ascó-Reus                         2-2
Vilassar-Cerdanyola             2-2

PRÒXIMA JORNADA
S Cristobal-Igualada

Martinenc-Rapitenca (diu 12h)

U Bellvitge-Andorra

Sants-V Alegre

Borges-Viladecans

Almacelles-Valls

Tortosa-Lleida (diu 17h)

Vilaseca-Alpicat

Balaguer-St Ildefons

RESULTATS
12a jornada, Primera catalana

Alpicat-Bellvitge 1-1

Andorra-S Cristobal 2-1

Rapitenca-Balaguer 1-0

V Alegre-Viladecans 1-2

Valls-Sants 1-2

Tortosa-Borges 3-0

Lleida-Vilaseca 1-1  

Igualada-Martinenc 3-1

S Ildefons-Almacelles 1-2

Primera catalana

Formació del Flix, dissabte, a la Santa Creu de Jesús.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                12    31   11   26

2. Viladecans               12    16     9   23

3. Sants                      12    13   14   23

4. S Cristobal              12    26   15   22

5. Almacelles               12    22   13   22

6. Alpicat                     12    12   11   19

7. Igualada                  12    16   15   18

8. Lleida                      12    21   22   18

9. Borges                    11    15   17   18

10. Rapitenca          12   10  12  17

11. Andorra                 10    11     8   16

12. Balaguer               12    16   18   15

13. S Ildefons              12    17   14   14

14. Vista Alegre           12    18   18   13

15. Tortosa              12   14  28  10

16. Vilaseca                12    10   19     9

17. U Bellvitge             12    11   23     5

18. Valls                      11      8   20     3

Líder
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA Equip de la setmana

C.F CATALòNIA

Top Secret

Foto superior: Els ‘babys’ de l’Ametlla: Jordi Boyer, Pau Gallego, Eric i Marc Brull.
Baix, plantilla del primer equip del Gandesa. A la foto de l’esquerra, formació de

l’Amposta B.

JOAQUIN CELMA

JOANRA (S. Jaume)

NACHO (Ulldecona)

SERGI JOSÉ (Rapitenca)

FERRAN (Móra la Nova)

MARTÍ PANISELLO (Catalònia)

MARC PERELLÓ (Ampolla)
DAVID FERRÉ (Olimpic)

MOHA (Camarles)

TONI CALAFAT (Ametlla)

CRISTIAN (Masdenverge)

JOEL (Tortosa)*No era normal. La temporada passada, Sergi José, de la Rapitenca, va marcar 13 gols i fins fa
poc no era titular indiscutible. I en dues jornades ha demostrat el seu potencial marcant en dues
jornades seguides. Jo li vaig dir que marcaria aquesta setmana. Es confima que calia un canvi a
la banqueta de la Rapitenca.
*Des de Tortosa reconeixen que no tenien una plantilla de 1a Catalana. Ara ja la tenen, veurem
que passa en les següents jornades.
*Tot apunta a que poden haver-hi eleccions a l’Amposta. Cobra molta força una nova candida-
tura.
*El juvenil del Sant Jaume va fer una asseguda de 30 segons com a protesta a la Federació per
no posar-los a un altre grup amb menys potencial i  estar inclosos on militen Amposta i Tortosa.
Gran mèrit ha tingut el Sant Jaume que per poder competir la seva plantilla la formen 9 jugadors
del juvenil i 9 del cadet. Per això la petició de jugar en un altre grup.
*En les últimes setmanes han jugat tres porters babys: Josep Pous del filial al primer equip de
l'Amposta; Àlex Casanova a la Cava i Àlex Rambla al Catalonia. I després diuen molts tècnics
que no troben porters, el que passa que no els donen oportunitats.
*Surrealisme a la Sénia. El jugador de 2 any de juvenil, Òscar Querol, que és titular a 2a catalana,
dissabte va jugar amb el juvenil i el van expulsar i feia falta al primer equip, per diumenge a
Camarles. No entenc com es va permetre que jugués amb el juvenil.
*Sis jornades porta Jordi Fabregat invicte amb el Guijuelo de la Segona divisió B.
*Sergi Curto ha estat el primer fitxatge de la Cava. El proper és Ferran Roig i el tercer pot caure
abans de Nadal.
*Un entrenador de 3a catalana cada setmana pateix. "Amb deu que vénen a entrenar divendres
poc puc fer". Això passa en més d’un equip de la categoria.
*Són tres germans els Gasparin; cadascun juga en un equip. Ivan a la Rapitenca i és el capità;
Miguel, el porter del Vilalba, i Sergi a l’Aldeana. Els tres brillen en els seus equips. A mi m'agra-
daria veure’ls fotografiats. Tasca impossible. Vaig demanar la foto però mai es posen d'acord.
*Partit Corbera-Aldeana. l’àrbitre va xiular el final a manca d’uns minuts perquè l’increpaven des
de la grada. La pregunta del milió: haurien de fer-ho tots els àrbitres?.
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: CF JESÚS CATALÒNIA

JUVENIL CADET 

INFANTIL ALEVÍ A

BENJAMI VERD PREBENJAMI VERD

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CF Gandesa
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

·  1 conill mitjà tallat en uns 12 trossos
·  4 cebes blanques grosses
·  1 bitxo
·  1 fulla de llorer
·  pebre vermell dolç
·  sal i pebre
·  oli d’oliva

PREPARACIÓ:
Salpebrem el conill. Posem oli en una paella, de manera
que quedi la base coberta i quan l’oli és calent, hi posen els
trossos de conill; s’ha de procurar que quedin daurats. Un
cop daurats, posem el conill dins una cassola de fang. Pe-
lem i tallem la ceba a làmines fines i l'afegim a la cassola
amb el llorer, el bitxo, la sal i el pebre. Ho deixem coent a
foc lent. Quan la ceba estigui estovada s’hi afegeix el pebre
vermell dolç i ho deixem coure fins que la carn estigui ten-
dra, uns 30 minuts.

Bon profit!

CC OO NN II LL LL   AA MM BB   CC EE BB AA
Aquesta recepta
és molt nutritiva.
És un segon plat
ideal, ja que la
carn de conill es
considera blan-
ca, conté molt
poc greix,
poques calories
i augmenta el
ventall d’elecció
de les carns salu-
dables que s’han de consumir en una dieta
variada i equilibrada.
Des del punt de vista  nutricional, també
destacar que és font de proteïnes, i rica en
vitamines del grup B. En el cas que tingueu
aversió, ara en el mercat es disposen de
diferents formats per consumir carn de
conill, ja sigui en hamburgueses,  en bro-
quetes o mandonguilles, que es poden pre-
parar amb unes altres  tècniques culinàries.
Cal tornar-la a reintroduir a la nostra dieta
mediterrània. 

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria

UU NN   RR EE GG AA LL   SS OO LL II DD AA RR II   PP EE RR   AA QQ UU EE SS TT   NN AA DD AA LL

LES POLSERES CANDELA ESTANT FETES A MÀ I SÓN L'ESFORÇ DELES POLSERES CANDELA ESTANT FETES A MÀ I SÓN L'ESFORÇ DE
MOLTES FAMÍLIES I AMICS AMB UN OBJECTIU COMÚ, LA INVESTIGACIÓ DELMOLTES FAMÍLIES I AMICS AMB UN OBJECTIU COMÚ, LA INVESTIGACIÓ DEL
CÀNCER INFANTIL A L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA.CÀNCER INFANTIL A L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA.

EL MÉS EBRE, UN ANY MÉS, TORNAR A COL.LABORAR AMB AQUESTAEL MÉS EBRE, UN ANY MÉS, TORNAR A COL.LABORAR AMB AQUESTA
INICIATIVA SOLIDÀRIA SENT PUNT DE VENDAINICIATIVA SOLIDÀRIA SENT PUNT DE VENDA

TROBARÀS LA TEVA POLSERA CANDELA A:TROBARÀS LA TEVA POLSERA CANDELA A:
MÉS EBRE - C/ CERVANTES 13, TORTOSA  MÉS EBRE - C/ CERVANTES 13, TORTOSA  
TEL - 610 203 325TEL - 610 203 325



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

Bessons
20/5 al 21/6
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

PLAGUES

SOLUCIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

MÉS EBRE  RECOMANAÀries
20/3 al 19/4

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

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

Taure
20/4 al 19/5

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

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

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

L’horòscop
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IMMOBILIARIAÑ

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

Llogo Bar-Restaurant 
a Tortosa
BON PREU 
Tel. 646 106 981

Venc terreny 
de taronges,
3 jornals,  a Santa Bàrbara
Tel. 628 591 418

SERVEISÑ

TREBALLÑ VARISÑ RELAXÑ 

COMPRO 
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, 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

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€
DISCRETO 

INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258

HABITACIÓN POR HORAS
MÁXIMA DISCRECIÓN

WHATSAP P

609  76 1  2 06

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

HABITACIONS D'HOTEL
PER HORES
MATÍ O TARDA
TV i Wifi inclòs

màxima discreció
25€ (Iva inclòs)

Posibilitat de parking cobert
Sant Carles de la Ràpita
977071658

VENC GRANJA DE PORCS
1050 ANIMALS. TERME ALDOVER

(A 3 KM. DELS REGUERS)
TEL. 977 47 40 80

(DE 13H A 14H)

Busco persona entendida en sellos
de correos para montar una filate-

lia en Amposta

Dispongo de sellos desde el año 1965 hasta
hoy en día, teniendo montadas una colección

de bloques de 4 y otra de 1 sello. Aparte
tengo otras cosas de colección

II nnttee rr eess aa ddoo ss   llll aammaa rr   aall   ttee llff ..   

630519242 
pprr ee gguu nnttaarr   pp oorr   ee ll   SS rr ..   MMaarr gg aall ee ff ..

Vols anunciar-te a              
?

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

15.000
EXEMPLARS

SE BUSCAN FAMILIAS 
EN ST. CARLES DE LA RÁPITA 

Y L’ AMPOLLA 
para acogida de estudiantes extranjeros

entre 14 y 17 años.

ESTANCIAS CORTAS, REMUNERADAS 
Y COMPATIBLES CON SU 
ACTIVIDAD HABITUAL.

TEL. 661 752 959
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Quines obres han fet als
ports ebrencs aquests
mesos?
En aquests nou mesos,
hem executat obres per
impulsar noves activitats i
dinamitzar social i econò-
micament el territori.
També hem fet actuacions
per donar millor servei als
usuaris dels ports i als ciu-
tadans. A l'Ametlla de Mar
hem transformat el moll de
ribera i l'hem convertit
amb un nou pol d'activitat
per potenciar els serveis
nàutics i el turisme i noves
zones de passeigs per als
caleros i els visitants.
Agraïment als pescadors, ja
que amb la seva col·labo-
ració hem pogut reubicar
les embarcacions pesque-
res d'arts menors i crear
aquest nou espai. A Sant
Jaume d'Enveja també
hem reformat l'embarca-
dor fluvial per promoure
esports nàutics i turisme i
donar espais per als ciuta-
dans. També estem treba-
llant en la modificació dels
plans especials dels ports
de l’Ampolla i Deltebre i en
l’ampliació del port de
Deltebre.

Quant a la millora dels
serveis, quines actuacions
destaca?
A Sant Carles de la Ràpita
hem modernitzat la seu
portuària per donar priori-
tat a la qualitat de servei i a
l'atenció a usuaris i ciuta-
dans. També hem urbanit-
zat un tram del passeig
marítim de la Ràpita per
potenciar la permeabilitat
del port amb el municipi i
reforçar els itineraris de via-
nants. A més, hem millorat
l'atrac del vaixells al moll
comercial amb noves
defenses per oferir més ser-
vei als usuaris. A l'Ametlla
de Mar hem reforçat la
seguretat del port amb
noves càmeres de videovi-
gilància per millorar la
seguretat als treballadors
portuaris i els vianants. A
l'Ampolla hem recuperat el
calat del port pesquer amb
la neteja d'una part del fons
marí per millorar l'accés
dels vaixells. Aviat iniciarem
la segona fase de l'actuació.

Algunes obres executades
donen cabuda a embarca-
cions de lloguer. Quines
novetats hi ha de l'activitat
de xàrters nàutics?
El port de la Ràpita treballa
com a port base de rutes de
xàrters nàutics amb l'empre-
sa mallorquina Cruesa des
de l'estiu. S'han establert
dues rutes des de la Ràpita i
les Illes Balears, els ports
ebrencs, els ports de Castelló
i les Columbretes. L'activitat
ha començat amb quatre
embarcacions de lloguer. A
més, les institucions agrupa-
des sota la marca Delta Ebre
Port hem promogut la nova

activitat a les principals fires
del sector, Düsseldorf, París,
Southampton, Palma de
Mallorca i Barcelona. Al
desembre, a la fira nàutica
de París hi ha previstes tro-
bades amb nous operadors
d'embarcacions de lloguer
que vulguin treballar a la
Ràpita. És una activitat que
hem de continuar potenciant
i promovent per aconseguir
l'arribada d'un nou turisme
al territori.

El port de la Ràpita ha estat
pioner amb els punts de
recàrrega per als vehicles
elèctrics?

Efectivament, Sant Carles
Marina ha estat el primer
port esportiu de l'Estat
que disposa d'un punt de
recàrrega per a vehicles
elèctrics Tesla. Una
instal·lació que des de
maig ha situat el municipi
rapitenc al mapa d'usuaris
Tesla. A més, disposa d'un
segon punt de recàrrega
per a altres vehicles elèc-
trics. Aquesta iniciativa
s'emmarca amb l'aposta
ferma que fa Ports de la
Generalitat per un nou
model energètic i per la
mobilitat sostenible. El
port de la Ràpita ha estat

capdavanter, però la nos-
tra intenció és incorporar
punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics a tots els
ports, al gener de 2018.

Ens pot fer una pinzellada
de la campanya de
Proactiva Open Arms?
Abans de l'estiu Ports de
la Generalitat i Proactiva
Open Arms van començar
a treballar en una cam-
panya de sensibilització
adreçada a escolars i ciu-
tadans. La campanya es fa
amb el vaixell Astral dins
d'una ruta a través de vuit
ports catalans, que va

començar al novembre i
durarà fins a mitjans de
desembre. L'objectiu és
mostrar la situació d'e-
mergència humanitària al
Mediterrani. Al nostre
litoral, l'Astral ha estat
amarrat als ports l'Ametlla
de Mar i Sant Carles de la
Ràpita, on els centres
escolars i els ciutadans
han pogut visitar el vai-
xell. El fet de col·laborar
amb les instal·lacions por-
tuàries amb un vaixell
destinat a l'ajut humanita-
ri està sent una experièn-
cia molt positiva per a
tots.

Un milió d’euros destinats als ports ebrencs
El Gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, complia el setembre passat

un any al capdavant dels ports ebrencs. Gómez Comes ens explica les principals actuacions
fetes durant els primers nou mesos de 2017, valorades en un milió d'euros.

Passeig marítim de l’Ametlla Mar

Joan Pere Gómez Comes Oficines Zona Portuària Sud


