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    Després de setmanes de principis de pactes, entre PDeCAT i ERC, als Consell Comarcals del Baix Ebre i Montsià, ara sembla que estan més a prop que mai

El PSC està governant en minoria, al Consell Comarcal del Baix Ebre i al del Montsià, des del trencament dels pactes per part d’Esquerra. En les
darreres setmanes, aparentment, hi havien acords entre Esquerra i el PDeCAT per tirar endavant les mocions de censura als dos Consells. Però,
per una raó o per una altra, no s’havien acabat de definir. Segons ha pogut saber Més Ebre, les negociacions estan ara avançades i l’anunci dels
dos pactes es pot concretar i ser oficials o bé avui divendres o a principis de la setmana vinent, tot i l’ambient crispat que, per moments, s’ha
pogut viure al Baix Ebre entre Esquerra i PDeCAT. Per tant, si els pactes es confirmen, es produirien canvis de govern als dos ens. Les opcions
per als possibles relleus podrien ser l’alcaldessa de Camarles, Sandra Zaragoza (PDeCAT), pel que fa al Baix Ebre, i Carme Navarro (ERC), al
Montsià. Enric Roig i Francesc Miró (PSC) són els presidents actuals.  P3

Acord definitiu?
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És igual com pensis, és igual.
Imagina't per un moment: surts
de casa amb la teva mare, avi,
àvia, fills (familiars). És diumenge
i és dia electoral. Vols exercir el
teu dret a vot, vas a votar. I
votaràs lliurement el que voldràs,
sí a la República Catalana o no a
la República Catalana. 
Passejant tranquil·lament cap al
col·legi... arribes i et poses a la
cua, fermament a dir el que tu
sents què és millor. De sobte,
crits, gent anant en pinya, més
crits. Què està passant?? Veus
molta policia, estan pegant a la
gent que està al col·legi, no t'ho
pots creure! Intentes fugir, però no pots. S'apropen els policies (policies
nacionals i guàrdies civils), tu vas amb els teus fills o la teva mare o la
teva àvia i no pots marxar. Sense poder obrir la boca, comencen a
pegar-te. T'estiren els cabells, t'empenten, peguen cops de porra...
veus com li han pegat una empempta a la teva àvia, indefensa davant
de tanta violència. Intenteu fugir ràpidament, per evitar més cops. 
Surts descol·locada, no entens que està passant, tu només anaves a
votar. La teva àvia sangra, porta tota la cara roja del cop que li han
pegat. Impotència, molta impotència s'apodera de tu. No és un conte,
no és una película, és una realitat. El dia 1O tots, absolutament tots els
que van anar a votar, favorable a la República Catalana o no, estaven
en risc de rebre càrregues policials i molts ho van sofrir.
Imagina't per un moment que ets tu i la teva família i després escolta
les justificacions del PP, PSC, Ciutadans. Reflexiona, busca, informat,
etc, però el dia 21D vés i vota llibertat, prou repressió, prou abús de
l'autoritat, prou!! En tenim més que prou!!

Irene Negre i Estorach
Secretaria nacional ANC

EL 21-D, VOTA LLIBERTAT 

OPINIÓ

Editorial

LA SIMBOLOGIA DELS COLORS

Segons sembla, el color groc s'ha transformat en aquests últims mesos en el color de la protesta. Alguns li han agafat mania i altres el volen prohibir.
Ningú recorda la cançó «Tengo un tractor amarillo» o el «Yellow submarine»? Unes cançons que, com el color que indiquen, transmeten alegria, opti-
misme i vitalitat. Sempre hem associat el color groc amb el sol, la llum, la saviesa i la imaginació. En molts països el color groc és testimoni d'èxit, de pros-
peritat i de poder. Al Japó simbolitza la gràcia i la noblesa. A França però, se l'associa amb la covardia i la traïció. Ja ho diu la dita: "Para gustos, colores".
La gran visibilitat del groc estimula l'intel·lecte i, com a fons sota lletres negres, millora la memorització.
Al logo del Més Ebre, el «Més» sempre ha estat de color groc i ens agrada que així sigui. 

La direcció del Partit Demòcrata
(PDeCAT) es prepara per reforçar-se
de cara a l'escenari posterior al 21-D,
i amb la vista posada a les eleccions
municipals del 2019. L'òrgan directiu
de la formació que lideren la coordi-
nadora general, Marta Pascal, i el
coordinador d'Organització, David
Bonvehí, ha proposat que l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel; la fins ara
diputada parlamentària Maria
Senserrich; l'alcaldessa de Calella i
també diputada al Parlament;
Montserrat Candini; l'exconsellera
d'Ensenyament Meritxell Ruiz, i el
president del Consell Escolar de
Catalunya destituït amb el 155, Lluís Font, entrin a formar part de l'e-
xecutiva. Els associats votaran entre avui divendres i demà dissabte si
validen la proposta de la direcció. Així se supliran les baixes ja cone-
gudes dels alcaldes de Besalú i Valls, Lluís Guinó, i Albert Batet, res-
pectivament, a més de la d'Elsa Artadi -que va deixar el partit just
abans que es configuressin les llistes de Junts per Catalunya.
Finalment, el batlle de Sallent, David Saldoni, també ha decidit aban-
donar l'executiva. Saldoni sona com a possible substitut de Miquel
Buch per a presidir l'Associació Catalana de Municipis (ACM).
Tal i com han informat a l'ACN fonts del PDeCAT, Bel -que passaria
a ser un dels homes forts de la nova executiva- deixaria l'alcaldia de
Tortosa per evitar les incompatibilitats de càrrecs. Ell s'ocuparia de l'à-
rea d'acció política i estratègia municipal del partit. 
Per tant, el relleu natural a Tortosa, amb Meritxell Roigé, estaria més
prop. 

El PDeCAT proposa que Bel, Senserrich,
Candini, Ruiz i Font 

s'incorporin a l'executiva

FERRAN BEL DEIXARIA L’ALCALDIA

Aquest diumenge 3 de desembre se celebra arreu del món el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, una cita que també arriba per segon any consecutiu a la nostra comarca, de la mà de
l’entitat Barreres Fora i amb el suport del Consell Comarcal, entre altres administracions del territori.
L’objectiu conscienciar a la població de les necessitats i dificultats que tenen les persones que patei-
xen algun tipus de discapacitat física i que d’aquesta manera es trobin per posar en comú les seves
inquietuds. La celebració del Dia Internacional de les persones amb Discapacitat de la Ribera se
celebrarà al voltant de La Llanterna Teatre Municipal de Móra d’Ebre. Les activitats estan pensades
per a tots els públics i volen fer partícips a la població en general. Així, tothom tindrà l’oportunitat
de fer una gimcana en cadira de rodes i practicar esports adaptats. També hi haurà música en viu
i un dinar de germanor. La diada està oberta també a la participació de veïns de la Terra Alta, el
Priorat, el Baix Ebre i el Montsià. Barreres Fora es va presentar aquesta primavera a la presidenta
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, que els va mostrar el seu suport per donar
a conèixer a tots els pobles les dificultats que es troben els veïns riberencs que tenen alguna disca-
pacitat física en el seu dia a dia, especialment pel que fa a barreres arquitectòniques.

Jornada d’activitats per celebrar el Dia Internacional
de les persones amb Discapacitat 

A LA RIBERA D’EBRE, DIUMENGE
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

El Ple dEl Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 20 de novembre de 2017, va aprovar inicialment, per
segona vegada, per canvis substancials, la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Móra d’Ebre per l’am-
pliació de la zona d’equipaments esportius. Aprovació que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes durant
el qual es poden presentar les al•legacions que es considerin adients, en compliment del que disposa l’article 85.4 del
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament tots els dies, de les 11 a  les
13 hores,  i al  web municipal.

Joan Piñol Mora
Alcalde-President

EDICTE

AJUNTAMENT DE MORA D’EBRE

Negociacions avançades per consumar ‘definitivament’ 
els acords entre PDeCAT i ERC als Consells Comarcals

Del Baix Ebre i del Montsià, el que significaria canvis en el govern que ara està en mans del PSC en minoria

Més polèmica als
Consells Comarcals del
Baix Ebre i del Montsià.
El PSC està governant en
minoria des del trenca-
ment dels pactes per
part d’Esquerra. En les
darreres setmanes, apa-
rentment, hi havien
acords entre Esquerra i el
PDeCAT per tirar enda-
vant les mocions de cen-
sura als dos Consells
Comarcals. Però, per
una raó o per una altra,
no s’havien acabat de
definir. Segons ha pogut
saber Més Ebre, les
negociacions estan
avançades i l’anunci dels
dos pactes es pot con-
cretar i ser oficial o bé
avui divendres o a prin-
cipis de la setmana
vinent. Per tant, si això
es confirma, es produi-
rien canvis de govern als

dos ens. 
En el moment del nostre
tancament, no hi havia
cap comunicat que con-
firmés els acords, però si
s’admetia que “aquesta
vegada està tot molt
avançat i, en principi, no
es preveuen canvis de
darrera hora”. 
Aquests acords poden
arribar després de debats
tensos com el del diven-
dres passat al ple del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, quan es van
aprovar els pressupostos
i el PDeCAT va votar en
contra no entenent que
ERC donés suport al PSC
“no sent coherent amb
l'anunci de setmanes
enrere respecte al pacte
de governabilitat”
(vegeu plana 6). Això va
propiciar tensió i enfron-
tament dialèctic entre

Dani Andreu (ERC) i
Kilian Franch i Alfredo
Ferré (PDeCAT). Així
mateix, Lluís Soler, alcal-
de de Deltebre
(PDeCAT), en declara-
cions a Canal Terres de
l’Ebre,  va reclamar
dilluns ‘bilateralitat’ a
ERC per arribar a un
acord. Unes declaracions
que, d’entrada, no aju-
daven a consumar unes
negociacions que, en
aquell instant, sembla-
ven encallades. Alfons
Montserrat, president de
la Federació d’ERC a
l’Ebre, en declaracions al
Més Ebre, va respondre
dient que “Soler abans
de demanar coherència
als altres hauria d'apli-
carse-la a ell mateix per-
què està governant a la
Diputació de Tarragona
amb el PSC i no l’hem

vist, malgrat els empre-
sonaments i aplicació de
l'Article 155, cap gest
per trencar el pacte i fer
un govern independen-
tista”. Malgrat tot, la
situació ha fet un viratge
i els acords semblen ara
més prop que mai. 
Si es confirmen, les
opcions per als possibles
relleus podrien ser l’al-
caldessa de Camarles,

Sandra Zaragoza
(PDeCAT), pel que fa al
Baix Ebre, i Carme
Navarro (ERC), al
Montsià. 
Caldrà esperar per saber
si es consuma la notícia i
també llavors caldrà
conèixer les reaccions
del PSC en els dos
Consells Comarcals, del
Baix Ebre i del Montsià. 

*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 s'i-
nauguren avui diven-
dres. El preu de l'entra-
da es manté en 6
euros, amb descomp-
tes per als clients de les
botigues de la ciutat i
per a escolars. La pista
estarà oberta tots els
dies entre l'1 de
desembre i el 7 de
gener, excepte Nadal,
Cap d'Any i Reis, quan
tancarà pel matí.

*JORNADA PATT: una
quarantena de dones
van participar ahir en
la jornada PATT
d'Agricultura, l'Institut
Català de les Dones i el
COPATE, a Tortosa. A
través de conferències,
les assistents van com-
partir experiències de
lideratge i igualtat en
el món rural per ani-
mar-ne altres a fer-se
sentir en organismes
socials i públics per
prendre decisions. La
jornada ha posat l'ac-
cent en projectes
empresarials d'èxit
dirigits per aquestes
dones ebrenques però
també ha calgut tornar
a denunciar el sobrees-
forç que se li exigeix a
una dona enfront d'un
home amb la mateixa
responsabilitat, les
actituds masclistes o
els tòpics de la dona
del món rural que no
s'acaben de trencar a
l'Ebre.

EN 1 MINUT

Més notícies

Consternació a l'EMD de Campredó, a Tortosaper la mort de
Sandra Domènech, regidora d'Urbanisme i Medi Ambient, de
només 28 anys, en un accident de trànsit, aquest diumenge a la nit,
en el qual també va morir la seva parella, Moisès Barea, de 35 anys
i també veí del poble. L'Ajuntament va decretar dos dies de dol, va
suspendre totes les activitats programades i les banderes del consis-
tori van onejar a mig pal amb un llaç negre. Damià Grau, alcalde de
Campredó, va donar el condol a les famílies i va apuntar que la
mort de la parella és "un cop molt dur" per a tot el municipi perquè
eren dos veïns "molt actius socialment" i "molt estimats". El fill del
matrimoni, un nadó que va resultar ferit en l'accident, segueix
ingressat però evoluciona favorablement. Segons han apuntat
fonts de la investigació de l'accident mortal a l’ACN, la furgoneta

que viatjava en sentit nord, cap a Rasquera, s'hauria desviat cap al
voral dret de la carretera i en donar un cop de volant a l'esquerra
per redreçar el vehicle, hauria envaït el carril del sentit contrari i
xocat contra el cotxe de la parella i el nadó que viatjaven en sentit
sud, cap a Benifallet. 
Mor el noi de l’accident de la Ràpita
El jove de 17 anys que va resultar ferit molt greu arran d'un acci-
dent de trànsit al port pesquer de la Ràpita el passat divendres a la
nit va morir aquest dimarts a l'Hospital Verge de la Cinta. El noi va
ser ingressat al centre sanitari després de la topada que va patir
amb un cotxe quan conduïa un ciclomotor pel moll pesquer de la
població. Durant la setmana han hagut dos accidents més, a
l’N340, tot i que aquests sense lamentar pèrdues humanes. 

Dol i consternació a l'EMD de Campredó per la mort de la regidora
d'Urbanisme i el seu marit en un accident de trànsit

També va morir el conductor de la furgoneta que va xocar contra el seu cotxe

Sandra Zaragoza i Carme Navarro són dues de les opcions, al
Baix Ebre i al Montsià, si es confirmen els acords. 
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EN UN MINUT

*DIUMENGE 3 de
desembre arriba el III
Cros ATE Ciutat de
Tortosa "Gran Premi
Eduardo Fornós".
Enguany, més emotiu pel
record a Fornós, que ens
va deixar recentment.

*LES FESTES DE LA
CINTA han estat nomi-
nades als Premis ARC
2017 a la millor progra-
mació musical de festa
major. Els premis ARC
són els guardons de
referència per a la música
en directe i els especta-
cles a Catalunya.

*MOVEM TORTOSA ha
registrat una moció per
debatre en el proper ple
ordinari de Tortosa, del 4
de desembre, per tal de
demanar una comissió
específica dels CSIT
World Sports Game
2019. El portaveu, Jordi
Jordan, ha manifestat
que des que es va pre-
sentar la candidatura el
govern ha actuat en
“manca d’informació i
opacitat total” i ha afegit
que “no facilita la partici-
pació de la resta de grups
municipals”. Jordan ha
explicat que els grups de
l’oposició no han estat
informats en cap
moment de les accions
que duien a terme des de
l’organització i assegura
que van conèixer la pre-
sentació de la candidatu-
ra per la premsa.

*EL GRUP MUNICIPAL
DEL PSC presenta una
moció “per millorar la
il.luminació dels Reials
Col.legis i el govern hi
intervé abans del ple per
evitar el debat”. Els
socialistes també presen-
ten una moció per
impulsar la creació d’un
“Carnet Jove Local” per
aportar avantatges i
beneficis als joves.   

Més Tortosa

Maribel Belmonte, regi-
doria de Qualitat de Vida
de Roquetes, ha instal·lat
aquesta setmana tres
desfibril·ladors, dos d'ells
automàtics i exteriors,
ubicats al pavelló munici-
pal i al camp de futbol i
un altre semiautomàtic i
portàtil que durà el vehi-
cle de la policia de

Roquetes. La regidora ha
explicat que els
desfibril·ladors del
Pavelló, a la zona esporti-
va i camp de futbol, són
de fàcil accés per a tot-
hom, amb càmera de
videovigilància per con-
trolar el vandalisme i con-
nectats de manera imme-
diata al 112, el que per-

met donar avís immediat i
automàtic al Servei
d'Emergències Mèdiques,
donant així una atenció
més ràpida en el moment
que s'obri la vitrina i es fa
servir el desfibril·lador.
L’aparell és molt fàcil d’u-
tilitzar, automàticament
detecta les constants
vitals del pacient i només

aplica la descarga si real-
ment la persona afectada
ho necessita. El sistema
Cardionlive té un meca-
nisme de comunicació
immediat que alerta a
tots els responsables
autoritzats, avisant d'in-
cidències i d'ús de l'apa-
rell.
Nota i Foto: Roquetes Comunicació

Roquetes, primer municipi ebrenc on s'instal·la el sistema 'Cardionlive'

Tortosa ha rebut un dels
primers distintius que
atorga la Generalitat com
a Ciutats i Viles amb
Caràcter, junt amb
Tarragona, Girona,
Terrassa, Vic, Reus i
Vilafranca del Penedès. El
director general de
Turisme, Octavi Bono, i el
director de l’Agència
Catalana de Turisme,
Xavier Espasa, han lliurat
al Palau Moja de
Barcelona aquests primers
distintius. El regidor de
Turisme, Josep F.
Monclús, ha estat l'enca-
rregat de recollir-lo en
nom de l'Ajuntament de
Tortosa.
Durant l’acte de lliurament, Bono ha
declarat que “avui distingim unes ciutats
que volen crear un espai d’influència en
el seu entorn més immediat, perquè són
ciutats que es reconeixen a elles matei-
xes amb un punt d’autoestima i aquest
és un element clau configurador de la

identitat”. Així mateix, el director gene-
ral de Turisme ha volgut destacar que
“amb el distintiu de Ciutats i Viles amb
Caràcter activem ara una nova eina per
afavorir una millor projecció d’aquests
altres espais urbans de Catalunya que,
amb el seu caràcter, contribueixen a con-
figurar el caràcter del país”.

La Fira de Nadal del Nucli Antic torna a Tortosa, un
any més, els dies 8, 9 i 10 de desembre, organitzada
com és habitual per l'Ajuntament de Tortosa, amb la
col·laboració de l'Associació de Veïns del Centre-
Nucli Antic i l'Associació de Comerciants del Nucli
Antic. La inauguració oficial de la fira serà el diven-
dres 8 a les 17.45 hores, al mateix temps que s'en-
cendrà la il·luminació de Nadal a la plaça de la Cinta,
acte en el que actuarà el Cor la Binota. A la fira s'hi
podran trobar, com també és tradicional, productes
relacionats majorment amb la festivitat del Nadal.
Aquest any, com a novetat, es comptarà amb la visi-
ta del Pare Noel a la fira el diumenge 10 a la tarda,
que arribarà acompanyat per les populars
"Superheroïnes" de l'Escola Municipal de Teatre.

Juntament amb Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Vic, Reus i Vilafranca

La Fira de Nadal torna al
Nucli Antic 

Tortosa rep el distintiu de 
‘Ciutats i Viles amb Caràcter’

Els dies 8, 9 i 10 de desembre

"Ebreokasió" duplica volum de negoci en un any

Avui divendres

S'han venut 56 vehicles, front als 32 de l'any passat

El director territorial de Cultura, Ferran Bladé, jun-
tament amb l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel; el degà
de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Sánchez
Cervelló, i el president d’Amics de l’Ebre, Marc
March, presenten avui divendres, 1 de desembre, el
Congrés Internacional 80 anys de la Batalla de
l’Ebre. L’any 2018 es commemora el 80è aniversari
de la Batalla de l’Ebre, un dels esdeveniments histò-
rics més rellevants que han tingut lloc a les Terres
de l’Ebre durant el passat segle XX. Si bé de la
Batalla de l’Ebre, se n’ha parlat molt, encara hi ha
molt per dir i amb esta intenció, s’ha posat en
marxa l’organització del congrés, que vol facilitar
un espai de coneixement, que generi una visió pro-
pera, contrastada i més innovadora a l’hora d’expli-
car aquells fets. La presentació serà a les 11 h a la
Sala Gerard Vergés dels Serveis Territorials de
Cultura (Palau Oliver de Boteller) a Tortosa. 

Fira Tortosa ha tancat
ja els números de l'e-
dició 2017
d'Ebreokasió, la fira
del vehicle d'ocasió,
que es va celebrar al
Pavelló Firal els pas-
sats 20, 21 i 22 d'oc-
tubre, “amb uns
resultats plenament
satisfactoris pel que
fa al moviment
econòmic del certa-
men, així com també
amb un increment d'expositors (un 50 % més que en l'anterior edició)”. 
En els tres dies de durada de la fira s'han venut 45 vehicles, als que s'ha de
sumar uns altres 11 més que es van tancar posteriorment partint dels contactes
que es van fer al Pavelló Firal. Això suposa un total de 56 vehicles venuts per un
total de 785.035,00 euros, davant dels 393.550,00 euros del 2016, edició que
va obtindre un total de 32 vehicles venuts.

Congrés Internacional 
'80 anys de la Batalla de l'Ebre'

El regidor Josep F. Monclús amb el distintiu.
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EN UN MINUT

*El ple de dilluns va
designar Amadea Ferre-
res com a Defensora de
la Ciutadania amb els
vots a favor de la regido-
ra no adscrita i de CiU i
l’abstenció del PSC i el
regidor German Ciscar.
Tots  els grups van enco-
ratjar a la nova Defenso-
ra a tenir molts encerts
“es tracta de la persona
adequada per assumir
aquestes funcions”. Tant
el PSC com Ciscar van ar-
gumentar la seva absten-
ció tot assenyalant que
consideraven que la figu-
ra no era necessària. 

*Dos agents de la Poli-
cia Local que es van tirar
al Canal per salvar la vida
d’una dona que va cau-
re-hi, se’ls entregarà la
Medalla de Bronze d’Ho-
nor al Mèrit. Tanmateix,
també es felicitarà de
manera pública i indivi-
dual a tres agents més
que van participar en el
salvament.  

Més 
Amposta

Un aparcament en superfície i regulat
a la zona de l’Hospital Comarcal d’Am-
posta. Això és el que projecta l’equip de
govern a l’illa ubicada entre els carrers
Escoles, Cervantes, Roda i Diana, a to-
car de serveis com l’Hospital o el Museu
Terres de l’Ebre. El ple ordinari de di-
lluns va aprovar amb el vot favorable
del grup d’Esquerra d’Amposta, l’abs-
tenció de la regidora no adscrita Rosita
Pertegaz, i el vot en contra dels grups
del PxC, PSC i CiU, una modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) per definir la desti-
nació d’equipament comunitari a
aquesta illa que, tal i com explica l’alcal-
de d’Amposta, Adam Tomàs, “actual-
ment genera ocupacions il·legals d’ha-
bitatges buits”. “Volem transformar
aquest espai en una zona que doni ser-

vei a la ciutadania i també als veïns”,
explica Tomàs, “i a més, fer-ho d’una
forma molt econòmica, més econòmica
que destruir el Parc com es plantejava
en anteriors mandats”. L’alcalde també
assenyala que “la valoració dels serveis
tècnics de l’expropiació tenint en
compte l’enderroc i la situació d’ocupa-
ció estaria al voltant de 250.000 euros.
Un cost absolutament assumible per la
millora que representaria”. En el bloc
de mocions, es van debatre tres pro-
postes, dos del Partit dels Socialistes i
una del regidor German Ciscar. Totes
tres van tirar endavant. Entre altres te-
mes destacats del ple hi va haver el nou
nom del pavelló firal, que passa a dir-se
Pavelló Firal 1 d’octubre i l’atorgament
de Condecoracions i Felicitacions a
agents de la Policia Local. 

La ciutadania
d’Amposta podrà llo-
gar un vehicle elèctric
fora d’horari laboral i
durant els caps de set-
mana a un cost econò-
mic en el marc d’un
projecte de mobilitat
elèctrica compartida
que impulsa la coope-
rativa Som Mobilitat
amb el suport de
l’Ajuntament. 
Dilluns, les dues enti-
tats van signar un con-
veni de col·laboració
segons el qual
l’Ajuntament cedeix
una plaça d’aparca-
ment al costat del punt
de recàrrega de vehi-
cles elèctrics a la zona
del Mercat.
L’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, ha des-
tacat el compromís del
municipi amb la mobi-
litat sostenible.
"Volem mentalitzar a
la gent de la possibili-
tat d’utilitzar cotxes
elèctrics compartits".

Amposta projecta un pàrquing 
en superfície

Vehicle 
elèctric

compartit
L’Ajuntament d’Amposta
acaba de posar en
marxa una nova edició
del Programa 30 Plus
per a la inserció de per-
sones desocupades de
30 i més anys, amb
baix nivell formatiu
preferentment. S’hi
podran acollir fins a 40
persones, una xifra que
representa un incre-
ment del 50% respecte
l’anterior edició.

L’Ajuntament d’Amposta
té previst fer entrega,
en el marc de la Fira de
Mostres, de les beques
a l’excel·lència univer-
sitària, de cicles de grau
superior, d’estudis
superiors de música i de
màsters universitaris
per al curs 2016-2017.
Enguany s’atorgarà un
total de 50.000 euros a
123 alumnes diferents. 

40 llocs de
treball 

Beques a
l'excel·lència

A la zona de l’Hospital Comarcal
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L'Ajuntament de la Sénia, al Montsià, ha tancat l'edició 2017 de la
campanya de Participació Ciutadana amb què ha deixat a elecció dels
veïns part del pressupost municipal per a diferents opcions d'obra. De
les proposades pel consistori, la més votada ha estat la pavimentació
de carrers, seguida de rebaixar voreres per permetre l'accessibilitat a
persones amb dificultats de mobilitat. També han optat per duplicar
el nombre de dames i acompanyats de la Festa Major i no convidar a
participar els representants de l'any anterior durant el pregó, a excep-
ció de dues pubilles i dos acompanyants. Segons l’ACN, la participa-
ció de 2015 va ser de 256 persones, l'any passat de 442 persones i
enguany de 523. És a dir, han votat un 10,6% dels 4.931 ciutadans
majors de 16 anys que podien participar.

Vint esportistes i dos equips van ser homenatjats en l’onzena
edició de la Nit de l’Esport Rapitenc, un esdeveniment anual
que vol reconèixer la trajectòria dels esportistes i entitats
locals i premiar els èxits de cada temporada. Durant la gala,
a l’auditori Sixto Mir, es va retre especial homenatge al mul-
tidisciplinari Manel Roso, un dels forjadors de l’esport al
municipi. Roso al llarg de la seua vida esportiva ha practicat
nombroses disciplines, des del judo fins a l’espeleologia o el
futbol. El judo ha estat una de les grans passions, però no
l’ha apartat de la pràctica d’altres esports, com ara el futbol,
la natació, el triatló, l’atletisme, l’handbol, l’espeleologia, el
rugby i el BTT. Roso ha estat fundador del Club Ràpita
Associació Esportiva i del Club d’espeleologia Dinàmic a La
Ràpita. 

Pressupostos participatius 
de la Sénia

La participació ha tornat a augmentar respecte 2016

Nit de l’esport rapitenc

Menció especial a l’esportista i professor Manel Roso

Ajuntament de la Sénia.
Humbert Sanz

EN UN MINUT

*LA RÀPITA: la regidoria
de Comerç ha presentat el
nou vídeo promocional
del comerç rapitenc, coin-
cidint amb la campanya
de Nadal. Comprar als
establiments de proximi-
tat fa néixer històries com
les que explica aquest
espot, realitzat per l'equip
de Roig Creatius. 

*LA UNIÓ DE COMERÇ
RAPITENC organitza per
al diumenge 3 de desem-
bre la III Fira d’Aparadors
de Nadal. Seran més
d’una quinzena els
comerços que es reuniran
a l’Església Nova per
exposar propostes de ves-
tits, calçats i regals.

*LA RÀPITA: avui diven-
dres 1 de desembre, a les
18 hores, tindrà lloc l’acte
l’encesa de l’enllumenat
nadalenc, a la plaça Carles
III, davant l’església de la
Santíssima Trinitat, amb
xocolatada popular.
“Recordeu de recollir el
vostre tiquet gratuït als
matins al Mercat
Municipal o bé a les tar-
des a l’Oficina de
Turisme”.

*CASTOR: es descarten
nous sismògrafs subma-
rins prop del Castor. El
govern espanyol diu que
l’actual estat d’hibernació
garanteix l’estabilitat dels
moviments sísmics.

*LA RÀPITA: rescaten
exemplars del mol·lusc
més gran del Mediterrani
als parcs naturals de
Catalunya davant el risc
d'extinció. Un paràsit està
afectant les nacres a tot el
Mediterrani. Els exemplars
es traslladaran a centres
de recerca com l'IRTA de
Sant Carles de la Ràpita.
Les actuacions de rescat
s'estan fent als Parcs
Naturals del Cap de
Creus, el del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter i el
del Delta de l'Ebre.

*MUSEU DE LA MAR:
última de les ponències del
cicle 'Històries de la Mar
de l'Ebre', avui divendres a
les 19:30h. “Coneixerem
la història de la guerra
submarina mantinguda
pels alemanys contra la
navegació aliada al mar de
l'Ebre”.

Més notícies

La Fira de Mostres d’Amposta arriba enguany a la seua
57a edició. Ho fa amb un dia més de fira (del 6 al 10 de
desembre) i mantenint les grans xifres d’anteriors edicions:
més d’un centenar d’expositors (un 25% dels quals s’han
renovat) repartits entre els 5.000 metres quadrats interiors
i els 25.000 d’exteriors i més d’un centenar de firaires. A
més, també manté la gratuïtat d’accés a la fira així com
també l’horari partit, d’11h. a 14h. i de 16h. a 21h. Entre
les novetats d’enguany destaca la incorporació, dins de la
programació de Fires, de l’homenatge als comerços que
tenen 25 i 50 anys. Del programa d’activitats, l’alcalde
Adam Tomàs també ha destacat la presentació de la nova
uniformitat de la Policia Local d’Amposta i l’acte d’entrega
d’una moto elèctrica a aquest cos de seguretat, “actuació
en la línia de l’aposta de l’equip de govern per la eficiència
energètica”. Aquest acte serà el dimecres 7 a les 11 del
matí a l’auditori municipal.

Homenatge al Comerç
Una de les novetats d’enguany és la incorporació de la
Gala del Comerç.
Serà divendres 8 amb l’Homenatge als Comerços de 25 i
50 anys, un acte coorganitzat per la regidora de Comerç i
Mercat Municipal de l’Ajuntament, la Federació de
Comerç d’Amposta (FECOAM) i l’Associació de Venedors
del Mercat. 
S’homenatjaran 12 comerços de 50 anys i 19 de 25 anys.
A més a més, també es farà un reconeixement als paradis-
tes de 2a i 3a generació del Mercat Municipal,
que enguany compleix 70 anys.

Del 6 al 10 de desembre. Novetat: la Gala del Comerç

La Fira de Mostres d’Amposta
arribarà a la 57a edició

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar aprovat el pressupost
de l'exercici de 2018 que serà de 16.057.540,00 €, que suposa una dis-
minució del 4,41% respecte al de 2017. 
Els motius de la disminució són la reducció del capítol d’inversions i també
algunes actuacions que s’han aprovat en el present exercici o s’estan exe-
cutant. 
El pressupost fou aprovat amb els  vots a favor d’ERC, PSC i Partit Popular,
l’abstenció del grup d’Entesa i el vot en contra de CiU. Això va provocar
moments de polèmica i debat tens entre el grup de CiU i ERC, amb retrets
pels dos costats. Els convergents van apuntar que la decisió d'ERC no és
coherent amb l'anunci fet setmanes enrere respecte el pacte de governa-
bilitat “tenint en compte la situació actual del país i que la presidència del
Consell és del PSC”. Els republicans van argumentar que van votar a favor
perquè actuen amb "responsabilitat" amb els ciutadans i la comarca per-
què la maquinària de serveis a les persones que articula el Consell “no pot
aturar-se”. Malgrat aquestes incidències i altres declaracions creuades, ara
sembla que el pacte entre CiU i ERC està més prop que mai (plana 3). 

ERC va votar a favor i CiU li ho va retreure

L'aprovació del pressupost de 2018 genera
polèmica al Consell Comarcal del Baix Ebre

Una imatge del darrer ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.

ebredigital.cat
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EN UN MINUT

*ASCÓ: aquest cap de
setmana el municipi de la
Ribera gaudirà de la Fira
de Nadal i la Mostra del
Cava.  La Mostra presen-
ta la novetat del canvi
d’escenari, de la Rambla
de Catalunya a la Plaça
de Casal. Obrirà portes
demà dissabte a les 17
fins les 22.30 hores.
Diumenge hi serà oberta
de les 11.30 a les 14.30
h i de les 17 a  les 21 h. 
El mateix dissabte s’inau-
gura també la Fira de
Nadal a la Rambla, que
romandrà oberta demà
de 16 a 21 hores i diu-
menge d’11 a 14 i de 16
a les 21 hores. 

*LITTERARUM MÓRA
D’EBRE porta el feminis-
me literari combatiu de
Les Kol·lontai al Mercat
de Nadal del Llibre a
Barcelona. Actuaran
demà a l’escenari ano-
menat per a l’ocasió com
a Josep Vicenç Foix.

Més notícies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre incorpora dos nous representants polítics de la
comarca, en substitució de consellers que per diferents motius han deixat el seu càrrec
comarcal. D’una banda, l’alcalde de Flix, Marc Mur, que entra en el lloc del republicà
Francesc Barbero, qui des de setembre és diputat provincial i amb qui Mur governa al poble
de la Ribera nord. De l’altra, la portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament de
Móra d’Ebre, Dolors Gurrera, primera secretaria del PSC a la capital de comarca, que en
aquest cas substitueix a Montserrat Latorre.
Les incorporacions de Mur i Gurrera s’afegeixen a la de Lluís Miquel Zas, regidor del
PDeCat de Ginestar, qui en el plenari del mes d’octubre va entrar en el lloc del rasquerà
Jesús Benaiges. Tots ells són relleus previstos per a mitjan legislatura, marcada per la bona
entesa comarcal, amb un govern que té el suport de 18 dels 19 consellers amb represen-
tació al Consell: 9 del PDeCat, 8. d’ERC i 1 de la FIC. Un govern d’àmplia majoria. Un
govern d’àmplia majoria, després de la incorporació dels republicans en el cartipàs comar-
cal, el passat mes de març.

Incorporacions al ple del Consell de la Ribera de
l’alcalde de Flix i la portaveu del PSC a Móra d’Ebre 

Una veïna d'Ascó de 28 anys va resultar ferida de gravetat després
de patir una sortida de carretera i precipitar-se amb el seu cotxe per
un barranc de 35 metres a la Fatarella. Els fets van tenir lloc cap a
dos quarts de dues de la tarda d'aquest dimecres al punt quilomètric
4,3 de la carretera TV-7331. El vehicle, que va poder sortir de la via
per circular velocitat inadequada, va bolcar i efectuar diverses voltes
de tonell mentre queia pel barranc. Segons l’ACN, com a conse-
qüència del sinistre, la conductora va resultar ferida greu i fou tras-
llada amb helicòpter fins l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb
diverses fractures, tant a les extremitats inferiors com superiors.

Una dona ferida greu després de
precipitar-se  amb el seu cotxe per un
barranc de 35 metres a la Fatarella

La víctima, veïna d'Ascó de 28 anys, fou traslladada amb
helicòpter a l'Hospital Joan XXIII, dimecres

Govern comarcal d’àmplia majoria

Els comitès d'empresa d'Ercros de les
plantes de Flix, Vila-seca  i Cardona
han signat aquest dimarts a la tarda
l'Expedient de Regulació d'Ocupació
(ERO) que finalment afectarà 105 tre-
balladors, 27 menys dels previstos. 
La companyia proposarà a tots els
empleats afectats canviar de centre de
treball abans de ser acomiadats. 
Esglaonadament, es  faran propostes
als treballadors per recol·locar-los en
altres centres de producció. Si els
convé i accepten rebran una indemnit-
zació i una prima, i si ho rebutgen
cobraran un complement sobre la
indemnització mínima que estableix la
llei. A Flix l'ERO afecta 43 treballadors,
a Vila-seca 23 i a Cardona 34 (tots els
empleats actuals perquè la planta ces-
sarà definitivament l'activitat). 
L'Ajuntament de Cardona ha instat la
Generalitat a retirar els drets d'explo-
tació d'Ercros i obligar-la a replantar la
zona. El consistori, amb l'ajuda del
SOC, posa en marxa un pla per agilit-
zar la recol·locació dels treballadors

afectats per l'ERO i ajudar-los a trobar
feina. L'alcalde de Cardona, Ferran
Estruch, ha manifestat que la
recol·locació de treballadors a altres
plantes com la de Tarragona que pro-
posa l'empresa "no és tan fàcil" i ha
remarcat que lluitaran "fins el final"
perquè Ercros "assumeixi la seva res-
ponsabilitat". 

L'ERO d'Ercros es tanca amb menys
acomiadaments a Flix i Vila-seca

Opció de recol·locació dels 105 afectats
El ple de l’Ajuntament de Tivissa ha aprovat el
pressupost municipal per l’any 2018, amb un
import de 3.977.609 euros, que representa un
increment d’un 54 % respecte el pressupost de
2016. El pressupost ha estat aprovat per l’equip de
govern convergent i amb el suport de la regidora
independent de La Serra d’Almos. El grup munici-
pal d’ERC ha votat en contra. 
L’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha destacat el com-
promís social del pressupost del 2018 “un pressu-
post fet per la gent on hem incrementat considera-
blement tots els programes municipals que donen
suport al veïns i veïnes del municipi”. Pel que fa al
increment dels ingressos del pressupost, l’alcalde
de Tivissa ha fet referència “a la bona feina feta
per l’equip de govern que ha permès la consecució
de nous ingressos per l’Ajuntament que no seran
temporals sinó definitius ja que estan avalats per
sentència judicial, com és el cas de l’ordenança fis-
cal relativa a l’ocupació del domini públic munici-
pal aplicada a les instal·lacions de transport d’ener-
gia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs”. 
Jordi Jardí també ha explicat el creixement del
pressupost en la vessant de les inversions. En
aquest sentit ha destacat la partida de més d’un
milió d’euros destinada “a millores importants en
la zona turística del municipi, on tenim prevista
l’adquisició i instal·lació de nous bungalows i, el
més destacat, la construcció d’un nou espai tancat
per la pràctica de l’esport”. 

Tivissa aprova un pressupost
de gairebé 4 milions d’euros

Un 45 % més que l’any anterior

Instal.lacions de l’empresa Ercros a Flix

acn
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L’ALDEA

La regidoria de
Governació i de Serveis
de l’Ajuntament de
l’Aldea  convoca a la
gent del poble “a l’en-
cesa de les llums de
Nadal avui divendres,
dia 1 de desembre de
2017  a les 1730
hores, davant de la
porta de
l’Ajuntament”. Des del
consistori aldeà s’indica
que “farem una petita
celebració per tal de
procedir a l’encesa i
gaudir tots junts de
l’esperit nadalenc.
Escriurem una nota
amb un desig per
Nadal i la penjarem a
l’arbre  que hi haurà
davant l’Ajuntament.
Escoltarem nadales i
menjarem xocolata.
Veniu a celebrar l’arri-
bada del Nadal al nos-
tre poble. Com més
serem més xalarem!”.    

Encesa de
les llums de
Nadal, avui 

Bon Preu va inaugurar
dimecres el primer hiper-
mercat Esclat a Tortosa,
situat a l’entrada de la
ciutat, quan s’arriba des
de l’Aldea. El nou Esclat
compta amb una sala de
vendes de més de 2000
m2 i 127 places d’apar-
cament.
Bon Preu ha fet una in-

versió de 7,6 ME en la
construcció de l’hiper-
mercat i amb l’obertura
s’han creat 58 llocs de treball. La fase d’obres ha durat sis mesos i mig.
Amb aquesta obertura, la cadena reforça la seva presència a les Terres
de l’Ebre, ampliant el servei que ja està oferint a l’Esclat de Móra la No-
va i als Bon Preu de Flix, Deltebre, Alcanar i la Ràpita. 
Bon Preu aposta per una política comercial de proximitat i complici-

tat amb el territori, promovent el producte local de qualitat, que con-
verteixen Bon Preu i Esclat en els referents de productes de Km 0 a Ca-
talunya. Recentment, “Bon Preu ha anunciat la creació de 1300 llocs
de treball amb una inversió de 200 ME durant el 2018 i el 2019. L’Es-
clat Tortosa ha estat un dels primers establiments en inaugurar-se des-
prés de l’anunci sobre la previsió d’inversions i creació de llocs de tre-
ball. A hores d’ara, la companyia ja compta amb 235 establiments”.
Totes les noves instal.lacions estan pensades per reduir el consum

energètic al màxim amb un sistema de gestió que les regula de manera
eficient.  

La Generalitat ha assignat 30 places públiques a la residència d'avis
que gestiona la societat L'Onada Serveis a Tortosa. El centre va
obrir les portes el 22 d'octubre de 2014 malgrat no disposar de les
places públiques que havien sol·licitat feia temps per començar a
treballar. En aquest sentit, l'empresa i l'Ajuntament de Tortosa van
aconseguir disposar de 20 places per poder posar en marxa les ins-
tal·lacions: concretament, procedien d'altres residències que
L’Onada Serveis gestiona al territori i van ser cedides per poder
obrir el centre tortosí. El conveni signat fa uns mesos per la llavors
consellera de Benestar i Família, Dolors Bassa, ha permès ara fer
efectiva l'assignació de les 30 places públiques, que la direcció de
L’Onada va anunciar en el marc de la festa del tercer aniversari de
la residència, el passat dissabte.

Bon Preu obre el 
primer Esclat a Tortosa

La Generalitat assigna 30 places

públiques a la residència d'avis de Tortosa

L’establiment té una superfície de vendes de més de 2000 m2 El centre està gestionat per L'Onada Serveis

Residència L’Onada a Tortosa, situada al carrer Bisbe Serra, al Barri de Sant Llàtzer.



L'Ampolla va ser, el passat divendres, 24 de novem-
bre, l'escenari del lliurament de trofeus del circuit
Running Series 2017 de les Terres de l'Ebre. En el cir-
cuit de 10k, es van lliurar trofeus als tres primers de
les categories absolut masculí i femení; als tres pri-
mers de les categories Sénior, Veterà1, Veterà2,
Sub23 i Màster —amb un mínim de 3 curses fetes—
; i també es va reconèixer el record de participació a
tots els corredors i corredores que van completar les
10 curses del circuit. 
A més, es van premiar els tres equips, tant masculins
com femenins, amb més puntuació i més participa-
ció. 
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MILLORA DESITJADA

Després de dues dèca-
des sense pràcticament
novetats en la carretera
que havia de connectar
Riba-roja amb la
Granja d’Escarp,
aquesta població de la
Ribera d’Ebre comença
a veure la llum al final
del túnel. Aquest mes
de novembre, s’ha
aprovat definitivament
l’avaluació d’impacte
ambiental favorable
del projecte i es preveu
que durant la propera
setmana es publiqui la
licitació per l’adjudica-
ció de les obres. Per
tant, la connexió de la
localitat de la Ribera
d’Ebre amb terres llei-
datanes està més prop
de que sigui una reali-
tat. Una millora anhe-
lada, llargament recla-
mada i que és del tot
necessària per a la con-
juntura de la comarca. 

Riba-roja,
més prop de

Lleida

Alcanar és un
dels municipis
catalans que
participa en el
programa d’in-
clusió de la Fun-
dació Barça que
utilitza la meto-
dologia Futbol-
Net amb l'ob-
jectiu d'utilitzar
el futbol com a
eina per a fo-
mentar valors
entre els jóvens
a través d'una
m e t o d o l o g i a
pedagògica no-
va. La Regidoria
d'Esports ha arribat a un acord de col·laboració amb la Fundació Barça per
a implementar el programa durant aquest curs com a activitat extraescolar.
De moment a Alcanar hi participen 22 xiquets i xiquets de 12 a 16 anys,
escollits preferentment segons criteris de vulnerabilitat social i econòmica,
però les inscripcions encara són obertes. En aquest sentit, avui divendres,
a les 15.45 h, es farà una jornada de portes obertes a la Fanecada, amb pi-
ca-pica posterior, per a donar a conèixer el projecte als jóvens canareus i al
conjunt de la ciutadania.
L'activitat esportiva que planteja FutbolNet no està concebuda en clau

competitiva sinó com un element de socialització.

Alcanar acull el programa
d’inclusió de la Fundació Barça
Avui divendres, jornada de portes obertes a la Fanecada

Gala Taurina
Demà dissabte

Demà dissabte dia 2 de
desembre, l’Agrupació de
Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de
l’Ebre, organitza per 6è. any
consecutiu la Gala Taurina.
Un esdeveniment que con-
centra a la gran majoria de
les penyes, comissions i afi-
cionats a la festa dels bous
dels pobles del territori.
Tanmateix aquest any s’han
batut tots els rècords ja que
es donaran cita més de 350
persones “en una nit plena
d’emoció, unitat i defensa
de les tradicions dels bous al
nostre territori”. Durant
l’acte, hi haurà l’entrega
dels Premis Taurins Terres de
l’Ebre en les seves tres
modalitats (a la Col·labora-
ció, a la Difusió de la Festa
fora de les Terres de l’Ebre i
a la Defensa Activa de la
Festa). Aquest any per pri-

mer cop també farem entre-
ga del Premi Rogelio Martí a
la ramaderia més regular a
les nostres terres. Un premi
que naix després de conèi-
xer la mort d’aquest rama-
der d’Alfara de Carles
aquest passat estiu.
Finalment després del sopar
que es realitzarà al
Restaurant El Pla dels
Catalans de l’Aldea, es farà
entrega dels premis “Els
Millors 2017” en les seves
12 categories, uns premis
que volen premiar la dedica-
ció i esforç de totes les
comissions i penyes del
territori en l’organització
dels actes taurins de tots els
pobles amb tradició als
bous. 
En acabar la gala i com a
novetat aquest any s’ha
preparat una vetllada musi-
cal a càrrec d’EN&TON. 

Presentació del programa.

Entrega de premis del circuit Running Series 2017

A l’Ampolla
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Isabel Carrasco

ADELA
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS I EMPRESÀRIES

DE L'AMPOLLA

LA RUTA DE L’OSTRA I DEL COMERÇ A L’AMPOLLA.

PARLEM AMB

Qui no coneix l'Ampolla?
Aquest poble mariner que
deu el seu nom a la seva
fisonomia en forma d'àm-
fora, envoltada de dunes,
d'aigua de mar, de
roques... Una essència
mediterrània que atrau
viatgers i nostàlgics.
Tenim aquest element
natural, i uns productes
turístics que ADELA,
l'Associació d'empresaris i
empresàries de l'Ampolla,
potencia amb força i ener-
gia durant tot l'any.
Parlem amb Juani Piñana,
presidenta d'ADELA.

Més Ebre : Quan neix
ADELA?
Juani Piñana: ADELA va
néixer l'any 2008. Les
seues arrels vénen de l'anti-
ga Associació d'Hostaleria i
l’associació que, a les hores,
es volia crea de Comerç.

ME: La importància del
món associatiu, el diàleg,
les inquietuds, la comuni-
cació, les necessitats dels
comerciants, dels empre-
saris...
JP: Sí, com bé dius per a
natros és molt important
escoltar la nostra gent per
poder promocionar el nos-
tre comerç i la nostra gas-
tronomia. l'Ampolla és un
poble de referència a les
Terres de l'Ebre, per tant
volíem crear una associa-

ció amb el 95% dels
comerços associats, i ho
hem aconseguit.

ME: Però també està la
resposta de la gent. Que
és lo que fa que totes les
vostres iniciatives tinguen
èxit?
JP: A més de la nostra
feina, són un cúmul de
coses. La nostra gastrono-
mia és un dels nostres
principals atractius, però
també està la nostra ubi-
cació dintre del Parc
Natural, la comunicació, ja
que tenim la N. 340, l'au-
topista, el tren. I com no,
el tracte que donen els
nostres establiments als
seus visitants influeix mol-
tíssim.

ME: També promoveu cur-
sos formatius (idiomes,
informàtica, hostaleria...)
per als vostres associats.
JP: Així és. I ara precisa-
ment dintre del Pla de
Dinamització Comercial i
Turística que estem treba-
llant juntament amb
l'Ajuntament de l'Ampolla
i la Universitat Rovira i
Virgili estem començant a
dissenyar la formació que
volem donar als nostres
associats durant els pro-
pers 4 anys. És un pla molt
ambiciós que sense la ini-
ciativa de l'Ajuntament per
tirar-lo endavant no
hagués sigut possible.

ME: Que opines de la
reforma horària?

JP: Personalment, deixaria
els horaris com estan.

ME: ADELA programa acti-
vitats no solament durant
l'estiu sinó que també al
llarg de l'any: Adela in
Love, Botigues al carrer,
Diada de l'Ostra, Fira
GastroAdela, Desfilada de
Moda, Nit màgica... i ara,
aprofitant que l'ostra està
en el seu moment òptim,
es durà a terme la Ruta de
l'Ostra i del Comerç.
JP: Sí, com cada any, i
aquesta serà la tercera edi-
ció. El resultat és molt bo i
els restaurants volen repe-
tir. Aquest any el tret de
sortida serà amb 
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¿Ens deixarà indeferents Antoni Teixidó diumenge a
Canal Terres de l’Ebre, a Minut 91?. Segurament, no.
Temes d’actualitat importants a tractar i el mister segur
que sabrà respondre sense decepcionar. A partir de les
22.30 hores, nova cita amb el programa que diumemge
ja sé que us fa marxar tard a dormir.
He d’agrair aquells missatges, ja de matinada de di-

lluns, de suport, de felicitació a l’equip del programa.
Encoratgen a seguir. Els altres missatges, els de menys
suport, tot i que en ocasions són desagradables, també
serveixen. Clar, per a millorar. Segons qui els envia i per-
què, són valuosos per rectificar. I per aprendre. 
Teixidó estarà diumenge

amb un bon alumne: Cristian
Bertomeu. Mestre i deixeble
s’enfrontaran per la tarde a
Ulldecona i es veuran a la nit
a la tele ebrenca. 
Jo no sé si Teixidó ens dei-

xarà indeferents o no. Però jo,
venint ell, ja tinc la camisa
que em posaré preparada. Sa-
beu quina és?.

Teixidó, diumenge a Canal
Terres de l’Ebre (22.30h)

El projecte del Camarles no és flor d'un dia. Fa sis tempo-
rades que cada any bat una marca. Fa 6 anys, 8è a
Tercera catalana. La següent, campió. Primer any a
Segona catalana: lloc 12. La següent, 7è. La lliga passada,
5è. I ara és líder. No juguen com el Barça però per ser fut-
bol amateur, gairebé. Xavi Cid té 16 jugadors que poden
ser titulars i si algú protesta el diumenge no va ni convo-
cat. I en alguns dels partits, els que estan de reserves són
millors que els titulars. Tanta competitivitat, amb jugadors
amb caràcter, crea algun ensurt. L’èxit d’aquest Camarles
és Bertomeu, home de futbol que passa més hores al
camp que a casa. I Xavi Cid, un míster que si l’haguessin
deixat treballar a Tortosa, tindria un equipàs i tots juga-
dors del territori. No sé si és el millor entrenador de les
Terres de l'Ebre, juntament amb Teixidó, però està en el
pòdium dels tres primers. Home de futbol,   amb gran
caràcter, si ha de pegar 4 crits no dubta en pegar-los.
Molt sincer amb els jugadors, proper, seriós, viu molt el
futbol i amb lemes importants: treball i constància, amb
bons entrenaments i sent hiperexigent. No es casa amb
ningú, sempre està sobre dels jugadors. Ambiciós, bona
proposta futbolística i preocupat: sempre té els informes
dels rivals. No sé si serà campió el Camarles però si queda
primer igual tiren una moneda a l'aire. Si surt creu puja-
ran i si surt cara, potser renunciïn. Diumenge partidàs al
camp i a les banquetes: Ulldecona-Camarles. Teixidó bus-
carà la forma per a frenar al líder.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Camarles, equip de l’any

L’Ascó va perdre, diumen-
ge passat, al camp del Figue-
res (3-0). Tarda freda, amb
tramuntana, i derrota con-
tundent dels riberencs si bé
els dos darrers gols locals van
ser al final i van inflar el mar-
cador. L’1-0 va arribar en un
moment clau: en afegit de la
primera meitat. Córner favo-
rable als locals, el vent enve-
nina la pilota i aquesta acaba
entrant al segon pal.  A la re-
presa, l’Ascó va intentar-ho
però sense la profunditat ne-
cessària. El partit va estar in-
cert fins el minut 82 quan els
gironins van establir el 2-0. I
ja al final, Ferron va marcar
el tercer gol. Victòria impor-
tant per als locals, que esta-
ven en dinàmica negativa.
L’Ascó, malgrat el 3-0, segueix en la segona plaça. Els resultats li van anar bé. Demà dissabte rebrà el Santboià (18h). El
porter Eudal i el jove Jan van debutar com a titulars.

Malgrat el 3-0, l’Ascó és segon
TERCERA DIVISIÓ

Derrota dels de Castillejo a Figueres. Demà dissabte rebran el Santboià (18h)

Gerard Verge ha marxat a provar amb el Monzon, de la Tercera divisió d’Aragó

S’està gestionant l’arribada d’un altre jugador de categoria superior

La Rapitenca cau al camp del líder

PRIMERA CATALANA (2-0). DIUMENGE REBRÀ EL S. CRISTOBAL

La Rapitenca va perdre en la seua visita al Guinardó, camp del líder Martinenc (2-0). Mal-
grat oferir una bona imatge i tenir ocassion en jugades de Bryan per la dreta, els rapitencs
van pagar cares les seues indecisions i el líder, molt ferm, va decidir el duel al seu favor. El
Martinenc, amb l’1-0, va tenir més possibilitats, amb espais per davant, i així va sentenciar.
Isaac Fernández, tècnic de la Rapitenca, deia que “a la primera meitat vam estar força bé,
controlant el Martinenc i tenint, a la vegada, diverses arribades. El Martinenc no ens havia
creat perill però a poc del descans, arran d’un tret des de fora de l’àreas que va tocar un
defensa nostre i la pilota va entrar. A la segona meitat, arran d’un llançament d ebanda, ens
van marcar el 2-0. Vam seguir lluitant i, tot i intentar-ho i disposar de possibilitats, no vam
poder marcar i entrar en el partit”. El tècnic, tot i la derrota, estava “molt satisfet de la feina
de l’equip, d el’actitud. L’equip va fer bona imatge i va demsotrar al camp del líder que
competeix bé. La gent del Martinenc ens va felicitar pel partit dient-nos que hem estat el
millorequip que ha passat pel seu cmap fins el moment. Això no serveix per puntguar però
confirma qe vam fer un bon partit”. La Rapitenca rebrà diumege 12 hores, el Sant Cristobal,
quart classificat. Sergi José, sancionat diumenge passat, torna a la convocatòria. Pachu és
baixa i, de moment, també ho és Gerard Verge que ha marxat a provar amb el Monzon. 

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Resums amb els gols: Ascó-Santboià, Rapitenca-Sant
Cristobal, Ulldecona-Camarles, R Bítem-Ampolla,

Olímpic-Aldeana i Tivenys-Flix
Convidats: Antoni Teixidó, tècnic de l’Ulldecona, i

Cristian Bertomeu, jugador del Camarles. Intervindran:
Socias i Xavi Marquès, jugadors de l’Ascó i Rapitenca.

22.30 h

Gabi

La setmana passada avànçavem que el Tortosa, arran dels
nous fitxatges i d’altres que poden arribar, podria tenir més
baixes. Una d’elles ha estat la del davanter Franco Sanfilipo
que va fitxar procedent del Reus B. L’altra ha estat la de Vir-
gili. Es podria dir que en les darreres setmanes semblava que
podia produir-se aquesta baixa i és que el ‘Killer’, per qüs-
tions de feina, no podia entrenar amb regularetat amb l’e-
quip i tampoc podia estar, segons quins cap de setmana, en
els partits. El del Bellvitge ja es va canviar al dissabte. I, per
exemple, demà, tampoc hagués pogut estar a Alpicat. La
junta ha intentat que el jugador continués, fent-li noves pro-
postes per la seua situació laboral però el jugador, una vega-

da s’han incorporat nous fitxatges, ha entès que el millor era
deixar-ho. Virgili ha tingut un bon nombre d’ofertes, però té
clar el seu estat actual per la feina i fitxarà per l’equip del seu
poble, el Catllar, de Tercera catalana, per jugar amb amics
que també estan allí com Vates o Denís Coch. El Tortosa,
amb la marxa de Virgili, està accelerant les gestions per con-
cretar la incorporació d’un altre jugador, de categoria supe-
rior. Ahir va haver-hi un altre jugador a prova.
El Tortosa va empatar diumenge contra el Lleida (1-1). Va

fer una gran primera meitat. Però la represa fou més oberta.
Del 2-0 es va passar a l’1-1. Els lleidatans van tenir altres op-
cions i l’empat final va ser just. 

Virgili ha causat baixa del Tortosa

L’EQUIP EMPATA CONTRA EL LLEIDA B (1-1). DEMÀ VISITA L’ALPICAT (16H)

Imatge d’un partit de l’Ascó, d’aquesta temporada. 

CARLOS ALÓS
RENOVA AMB 
FC KAIRAT

Carlos Alós va fitxar
avançada la temporada
amb el kairat de
Kazajistan, després de tre-
ballar per la Federació d’a-
quell país. La ratxa, amb ell
a la banqueta, fou esplèn-
dida i l’històric Kairat va
lluitar pel títol de lliga fins el
final. Carlos ha renovat
aquesta setmana per dues
temporades. La novetat
per la propera lliga és que
s’emporta un ebrenc per
apuntalar el seu cos tècnic.
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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

El Camarles va guanyar la Cava i és líder . Tal com està la
categoria, el liderat pot sofrir canvis en cada jornada però
els camarlencs, amb 4 victòries seguides, es troben ara en
el millor moment. La Cava, malgrat fer una bona imatge,
no pot reaccionar i està en zona de descens. Els caveros es
van avançar aviat amb gol de Santaella, a la sortida d’un
córner. I estaven ben posats. Però Cristian, molt fort darre-
rament, va empatar amb un gran tret exterior. A la represa,
arran d’una contra, Miguel Reverté va marcar l’1-2. I es va
lesionar. El partit estava obert. Mochi va tenir una ocasió
clara per fer l’1-3. Aitor va evitar-la. La Cava, de pega en
tot, es va quedar amb deu per una segona targeta rigorosa
al jove Roger Solà. El Camarles va apretar i Aleix, amb un
tret ajustat des de fora de l’àrea, va restablir l’empat. El Ca-
marles va insistir i, arran d’una acció en què els caveros van
trigar a replegar-se, centrada des de la dreta i Ferreres va
desviar la pilota. També va tocar-la un defensa visitant
(85’). Al final, 3-2. La Cava ha tingut les baixes dels ger-
mans Voces, Amador i David. Es busquen incorporacions.
Ara afronta dos partits claus a casa: la Sénia i Ulldecona.

El Camarles fa història: és líder

VA GUANYAR CONTRA LA CAVA (3-2)

L’Amposta, després de 3 empats, va explotar contra el
líder, el Vendrell, en un partit memorable en el que a més
dels 8 gols, va tenir altres ocasions. Amb molt ambient,
per la presentació del futbol base, l’afició va gaudir d’un
gran partit que reivindica a l’Amposta, contra un rival di-
recte. I esvaeix dubtes després dels darrers resultats. Al fi-
nal de la primera meitat, el partit va quedar encarrilat
amb el 4-2. A l’inici de la represa, es va sentenciar amb 2
gols seguits. I al final, 8-2 i haguessin pogut ser més gols.
Albert Bel, tècnic de l’Amposta: “vam fer un gran partit,
contra un bon rival. L’equip va jugar molt mentalitzat des
de l’inici, conscient de la importància del partit. Es va refer
del 0-1 i va remuntar, reaccionant també quan el Vendrell
va empatar a 2. Abans del descans ja vam poder reflectir
al marcador la bona feina i la represa fou memorable”.
Ivan (3), Felipe (3), Paez i Omar van marcar. 

L’Amposta explota

2A CATALANA. CONTRA EL LÍDER VENDRELL 8-2

El Móra la Nova segueix batent rècords. Va tornar a guanyar a darrera hora i continua segon a la tau-
la, a un punt del líder. Va vèncer a un Perelló que mai va merèixer la derrota (3-2). Els visitants, pro-
pietaris del partit al primer temps, van avançar-se amb gols de Vicent a la sortida d'un córner, i de Xi-
xo, amb un tret espectacular des de fora de l'àrea. El Móra la Nova no pressionava i el Perelló va jugar
còmode, tenint la pilota. En els darrers deu minuts del primer acte, els locals van assetjar la porteria
del moranovenc porter del Perelló, Marc Andreu. Però sense poder marcar. A la represa el M. Nova,
amb més gent davant (va entrar Yassine), va insistir però va pressionar a intermitències i el Perelló,
tot i que va haver de fer un pas enrera, va poder seguir amb el control del partit amb un Narcís que,
amb totes les baixes, s'ha hagut d'adaptar com a central i que va estar imperial tota la tarda. El Móra
es va posar dins del partit amb gol d'Aleix (els visitants van reclamar falta prèvia) i a manca de deu
minuts, d'una contra visitant es va passar al 2-2, gol de la 'bèstia' Agustí (26 en porta). Ja passaven
3 minuts i quan l'empat era el més just, una falta penjada a l'àrea visitant i Yassine va resoldre l'em-
bolic marcant el 3-2 davant el deliri de l'afició que està gaudint d’un moment històric. D’altra banda,
el futbol va ser ingrat amb un Perelló que va fer una gran imatge, jugant força bé.

El líder L'Ampolla va em-
patar contra l'Olímpic i
perd els primers punts de la
lliga (0-0). Els locals, poc
intensos al primer temps,
no van poder amb un
Olímpic que va fer un gran
treball defensiu. A la repre-

sa, els visitants van seguir
molt ben posats. L'Ampo-
lla, amb Ramirez i Samu al
camp, va intensificar el seu
domini i va tenir opcions
però Nogales, porter mo-
renc, va evitar-les amb
grans intervencions. Meri-

tori treball de l'Olímpic que
li va permetre sumar un
empat al camp del líder. Va
merèixer el premi. Els mo-
rencs milloren: han sumat 5
punts de 9, empatant a J. i
Maria i l’Ampolla i guan-
yant el R.Bítem. L’Ampolla,

líder amb un punt d’avan-
tatge  respecte el Móra la
Nova, visita el R. Bítem. Pi-
qué, un dels tècnics de l’O-
límpic, destacava “el treball
de l’equip. Darrerament
hem canviat el sistema i, de
moment, ens va bé. Partit

de molt de desgast i en el
que vam estar ben posats.
Ells van tenir opcions men-
tre nosaltres buscàvem la
contra. El punt és un premi
i dóna força per seguir, llui-
tant per sortir d’on estem”.

Nova victòria agònica del 'dream team' moranovenc

L'Ampolla cedeix 
els primers punts,
contra l'Olímpic 

3A CATALANA. EN TEMPS AFEGIT, YASSINE VA FER EL 3-2, CONTRA EL PERELLÓ

El Cambrils Unió portava unes jornades sent massa irre-
gular. I el Catalònia va pagar els plats trencats perquè els
cambrilencs, aspirants ferms a l’ascens, van imposar-se per
5-0. El partit es va resoldre a la represa. Al descans es va
arribar amb un ajustat 1-0. Segons Nando Garcia, tècnic
del Catalònia, “a la primera meitat, vam jugar replegats,
començant bé, amb un parell d’arribades. Ells van portar el
pes del joc. Amb els minuts, van dominar de forma més ac-
centuada i arran d’una bona jugada, en què potser no vam
estar del tot atents, ens van fer un bon gol, amb bona exe-
cució. Vam arribar al descans amb l’1-0 i amb adversitats
perquè havíem fet tres canvis per lesió, quan ja anàvem un
xic minvats. A la represa, no vam sortir de la forma ade-
quada. També cert que el penal que ens xiulen, per a mi,
no existia i que el 3-0 va poder ser en fora de joc. No és
excusa però en 10 minuts tot va quedare sentenciat”.

El Cata surt golejat de Cambrils

ELS LOCALS S’IMPOSEN A LA REPRESA (5-0)

L’Ulldecona va veure frenada la ratxa de 9 jornades sense
perdre (6 victòries i 3 empats). Va caure al camp del Torre-
forta (2-0). L’equip, segons el tècnic Antoni Teixidó, “no va
estar a l’altura. No es va adaptar al partit”. Diverses deci-
sions de l’àrbitre tampoc van agradar: “és cert que l’equip
va estar més pendent de protestar en determinats mo-
ments i això ens va traure del partit. A més, ens vam que-
dar amb deu i acte seguit vam rebre els gols. Però això no
ha de ser una excusa. El Torreforta ens va guanyar bé i no
se li ha de traure cap mèrit”. L’Ulldecona, que tenia baixes
com la d’Arnau, va perdre després de 9 jornades: “ens tro-
bem en un lloc a la taula que està força bé però que no és
el nostre. Hi ha equips i plantilles superiors i que, amb el
temps, han d’estar dalt”, diu el mister. L’Ulldecona rebrà el
líder Camarles amb baixes: Moha, Rovira, Arnau i Albert.

El Torreforta frena la ratxa de
l’Ulldecona

2-0

Victòria amb doble valor del Batea, a la Sénia (1-3). A la
primera meitat, el Batea va pressionar dalt i la Sénia, nova-
ment insegur, va cometre pèrdues que van ser ocasions pels
visitants. I arran d’una falta penjada per Jordi Vilanova, Edu,
lliure de marcatge, va fer el 0-1. A la mitja hora, el partit es
va igualar i la Sénia va avisar amb dues ocasions, una d’elles
clara, de Callarisa. També tindria una opció el Batea, abans
del descans, amb una acció d’un incisiu Marc Villaroya. A la
represa, la Sénia va sortir amb més convicció i una bona ju-
gada per l’esquerra va permetre-li a Callarisa empatar. El par-
tit, amb l’1-1, es va trencar. El Batea, amb Sergi Prats, va fer
contres amb perill i el propi Sergi, quan sortia del fora de joc
i es va poder beneficiar d’aquesta posició, va aprofitar la in-
decisió defensiva i va establir amb qualitat l’1-2. El partit va
embogir. Del 2-2 es va passar a l'1-3. Callarisa va fallar un
penal (el va aturar Marc Castellví) i en una contra de manual,
Vilanova va assistir a Enric que, a la vegada, va cedir l'esfèric
a Marc Villarroya que va marcar a plaer l'1-3. Els locals, 4
punts de 24, estan en dinàmica negativa i amb dubtes. El Ba-
tea es recupera i suma 3 punts valuosos. En té 16, com la Sé-
nia. Amb els fitxatges, és un equip més poderós.

El Batea agreuja la crisi senienca

TRIOMF AMB DOBLE VALOR DE PUNTS (1-3)

El Gandesa segueix sense poder enlairar-se. Va empatar
al Morell, on guanyava 0-2. Ha sumat 4 punts de 15. 
Guillermo Camarero, tècnic del Gandesa, del partit, deia

que “a la primera meitat vam controlar bé el joc, sòlids en
defensa i, tot i que no vam tenir moltes ocasions perquè
ens va faltar més ritme amb la pilota, ens vam avançar en
el marcador. A la represa, d’entrada, vam jugar força bé,
imposant-nos en tots els aspectes. Així va arribar el 0-2, i
semblava que el partit estava del tot encarrilat. Però arran
d’una jugada confosa en què l’assistent tenia la bandera
aixecada, però que l’àrbitre va concedir. Per a mi, no hi
havia fora de joc. Aquest gol ens va bloquejar. Vam tenir
n parell d’opcions per decidir però no vam aprofitar-les i,
posteriorment, amb un gran gol des de fora de l’àrea, el
Morell va empatar”. Camarero afegia que “sap greu per-
què era un partit que teníem guanyat. L’equip està ara en
un moment de bloqueig, però penso que ens en sortirem
quan aconseguim una victòria. Es el que manca per tren-
car la dinàmica que portem, i així recuperar confiança”.
Josep i Dilla van marcar pel Gandesa.

Nou empat del Gandesa

4 PUNTS DE 15. GUANYAVA 0-2, AL MORELL

3A CATALANA. 0-0
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Els líders van patir
Quan falten 4 jornades per acabar la primera volta, Am-

polla i Móra la Nova ja han cobert la mitjana de punts de
la primera volta del primer i segon classificat, que són 37
punts en les últimes 6 campanyes. L'any de més punts van
ser 43 el primer. Ampolla i Móra la Nova batran totes les
marques. De vegades, perdent es guanyen els partits.
Aquesta setmana, el Perelló guanyava a Móra la Nova 0-2
i la màquina de Lizaso i companyia va remuntar en 15 mi-
nuts. L'Olimpic està millorant. Va guanyar al R-Bítem i
aquesta setmana va donar la campanada a l’Ampolla, que
va cedir els primers punts i que va estar malament en atac.

Mala ratxa del R. Bítem. Últimes 5 jornades, només una
victòria. Súper-Aldeana, és tercer a la taula i és el tercer mi-
llor equip ebrenc de totes les categories en les últimes 6 jor-
nades. L’Ametlla va guanyar dimarts el Jesús i Maria. Estic
segur que farà una gran segona volta. El tàndem Piñeiro-
Pepe ha d'explotar. Són altes Rubén Bonachi i Sergi Callau.
Però el problema a curt termini són les nombroses baixes
per lesió que limiten l’equip de cara el derbi al Perelló.
Gran Roquetenc que en les darreres 4 jornades ha guanyat
tres partits i aquest any té millor pinta. Molt difícil és guan-
yar al camp del Sant Jaume, només una derrota en els 7

partits. Diumenge va empatar amb l’Alcanar. Després de
quatre derrotes, oxigen per al Pinell amb la victòria a un
camp tan difícil com el de l’Arnes, equip que no va merèi-
xer perdre. El Masdenverge ja s'està adequant a la catego-
ria, tercer partit invicte. El Vilalba segueix sense guanyar i
ha estat baixa Caballos. Espai amb els descensos de 2a ca-
talana: Batea, la Sénia, Catalònia i la Cava implicats.
PARTIT DE RECUPERACIÓ: l’Ametlla va remuntar i va

golejar el Jesús i Maria (4-1)  en partit de recuperació  dis-
putat dimarts. Sofiane va marcar el 0-1 però els caleros van
capgirar el marcador. 

L’opinió de Joaquin Celma

El Jesús i Maria va empatar a casa contra el R. Bítem, quan pitjor ho tenia. El R Bítem, a l’inici de la
represa, es va posar amb el 0-2 i va poder sentenciar. No va fer-ho i Robert, exjugador del R. Bítem,
va fer un gran gol que fou l’1-2. I Soufiane va empatar. Un punt meritori per al J. i Maria i, en canvi,
un altre pas enrera d’un R-Bítem que en tres desplaçaments només ha sumat un punt. Ito Galve, del
J i Maria, deia que “l’actitud de l’àrbitre va ser lamentable. Mai jutjo errades, però el d’aquesta set-
mana fou gros. Va expulsar a un jugador agredit nostre (20’), un penal no xiulat (que era expulsió),
segon gol visitant en fora de joc...malgrat això, i que va allargar 7 minuts, gran reacció de l’equip.
Estic molt orgullós, assolint un empat. I sobre aquest àrbitre dir que hi ha més queixes d’altres clubs
però sembla que està protegit”. Parra, del R. Bítem, lamentava “deixar escapar un partit amb el 0-
2 i ells jugant en 10 des del minut 20 de la primera meitat. És incomprensible el que ens està passat”.
Luis Alfonso i Dreiver, que venien de Tarragona, han causat baixa del club. Bel i Dani van ser-ho diu-
menge. El R-Bítem rebrà el líder l’Ampolla. Des del club de Bítem, de l’arbitratge, deien que “es va
poder equivocar però per als dos equips, com tots els àrbitres. I la seua actitud va ser correcta”.

Remuntada èpica d’un Jesús i Maria molest amb l’àrbitre

3A CATALANA. EL REMOLINS-BÍTEM GUANYAVA 0-2 I ELS LOCALS ESTAVEN EN 10

Al camp del Roquetenc,
dissabte, es va fer un emotiu
minut de silenci en record a
Miguel Alegre, pare del ca-
pità roquetenc, Marc. El ca-
pità era baixa, però estava al
camp. Quan el Roquetenc
va marcar l’1-0, els jugadors
va anar fins la zona del
camp on estava Marc i es
van abraçar amb ell. A l’Al-
dea i a Tortosa també es va
fer un minut de silenci. 

Record a Miguel Alegre

MINUTS DE SILENCI EMOTIUS

L’Aldeana, que només ha perdut un partit, segueix tercer.
Bona temporada altre cop. Diumenge va guanyar el Godall
(2-0). Segons Bartolo, tècnic local, “primera meitat accep-
table per part nostra, ben posats, millorant el joc i tenint al-
guna ocasió. A la segona vam tornar a estar imprecisos i el
Godall va tenir una gran oportunitat. Amb els minuts, vam
recuperar el control i va arribar el gol de Robert i, poc des-
pres, el 2-0. Vam estar bé a la primera meitat i més irregu-
lars a la represa davant d’un bon Godall que em va agra-
dar”. Ramon, que jugava contra el seu exequip, va marcar
el 2-0. Joan Subirats, tècnic del Godall, comentava que “en
la línia dels darrers partits, vam plantar cara, tot i tenir fins
a 7 baixes. Però no es va notar, tenint bones ocasions com
una de Hans ja a la represa. Malgrat rebre l’1-0, vam seguir
ben posats fins que va arribar el 2-0. Penso que vam fer un
bon partit, amb bones sensacions al camp d’un rival de dalt.
Però això no serveix per puntuar”. 

L’Aldeana fa un altre pas endavant

VA GUANYAR EL GODALL (2-0)

Sant Jaume i Alcanar van empatar sense gols en un partit
entre dos equips que es troben  en una zona còmoda de la
taula. Anton Flores, tècnic del Sant Jaume, deia que “va ser
un partit igualat i també molt disputat entre dos equips
que vam buscar elaborar el joc i tenir ocasions des de la
possessió de la pilota. El cert és que el partit va ser atractiu
per aquest motiu tot i que no van haver-hi moltes ocasions.
Penso que el resultat final va ser just”. El Sant Jaume és
cinquè. David Burgos, tècnic de l’Alcanar, manifestava que
“la primera meitat va ser molt igualada, amb domini altern.
A la represa, nosaltres vam avançar les línies i vam pressio-
nar més, però el Sant Jaume va fer un gran treball defensiu.
Potser, per les ocasions de la segona meitat, mereixiem al-
guna cosa més. Però l’empat no és injust. Felicito el Sant
Jaume perquè, com nosaltres, és un equip que vol jugar a
futbol. I cal valorar-ho”.

Sant Jaume i Alcanar empaten

0-0

El Roquetenc es consolida en la part noble de la taula, des-
prés de guanyar el Corbera (2-0). Es sisè amb 21 punts. Per
tant, en un any de renovació, bona temporada fins el mo-
ment. Manel i Camarero van marcar. Del partit, Miquel
Campos, cap de premsa del Roquetenc, deia que “el Corbe-
ra va començar fort, tenint 3 opcions. Després, el partit es
va igualar i, poc abans del descans, Manel va marcar l’1-0 i
també vam fer un travesser. A la represa, el Corbera es va
abocar, tot i que sense crear perill. A darrera hora vam sen-
tenciar amb el gol d’Òscar”. Artur Avila, tècnic del Corbera,
deia que “partit molt igualat en què la diferència va estar en
què els locals van aprofitar les ocasions de gol. L’1-0 va ser
al final de la primera meita i ens va fer mal. I el 2-0 ja va ser
al final del partit quan jugàvem amb 10 i estàvem abocats.
Res a dir de la derrota. Vam fallar dos gols clars, amb el 0-0
que, cas d’entrar, haguessn canviat la dinàmica del pàrtit”.
El Corbera segueix penúltim. 

El Roquetenc progressa (2-0)

SEGONA VICTÒRIA SEGUIDA, CONTRA EL CORBERA

L’Ametlla va salvar un punt contra el S. Bàrbara (2-2). Su-
bi, tècnic calero: “a la primera meitat vam dominar i vam te-
nir ocasions, a més del gol de Xavi. No vam marcar el segon
i arran d’un penal inventat per l’àrbitre ens van empatar. I,
poc després, d’una falta també dubtosa ens van fer l’1-2. A
la represa, vam sortir molt forts amb diverses rematades fruit
dels córners que vam traure. També dir que el Santa va po-
der sentenciar en dues contres. Però vam insistir i després
d’una falta, el seu porter rebutja la pilota, juntament amb el
travesser, i del rebuig vam empatar. Un punt que merei-
xiem”. Robert Avinyó, del S. Bàrbara: “partit disputat amb
molta intensitat. Arran d’una jugada de rebot, l’Ametlla va
marcar. De penal, Pau va empatar. Poc abans del descans,
d’un córner, Ventura va fer l’1-2. A la represa, ells van apre-
tar però nosaltres vam tenir 3 contres per decidir. No vam
fer-ho i al final, de falta, ens van empatar. El punt és positiu
però el Santa va ser superior en joc, actitud i en tot”. 

L’Ametlla salva un punt

EL SANTA BÀRBARA GUANYAVA 1-2

El Pinell reacciona a Arnes (1-2)

DERBI AMB DOBLE VALOR PER FUGIR DEL DESCENS

El Vilaba, cuer, va sumar el cinquè empat de la temporada.
Va ser a casa contra el Masdenverge en un duel amb doble
valor en la lluitar per fugir de la zona de descens (0-0) L’em-
pat, altre cop, no satisfà a cap dels dos, sobre tot a l’equip
local. El Masdenverge no ha perdut en les darreres tres jor-
nades, 5 punts de 9. Cal considerar que ha jugat 12 de 13
partits fora de casa. Ara s’està adaptant a la categoria.
Miquel Cotaina, tècnic del Vilalba, deia que “va tornar a

ser un partit amb molt de vent que va dificultar el joc. En ge-
neral, fou molt igualat. Nosaltres vam tenir més opcions al
primer temps, per a poder marcar. El segon ja va ser més
obert. Ells van arribar més i van tenir un parell o tres d’op-
cions. Nosaltres també vam disposar-les”. Des de Masden-
verge, es comentava que “partit igualat en el que les oca-
sions més clares van nostres però en el que el Vilalba també
en va crear. Per tant, l’empat es pot considerar prou just i
també positiu, tot i que hagués estat important guanyar”.

Tots dos necessitaven el triomf

VILALBA-MASDENVERGE (0-0)

Roger Blanch, tècnic de l’Arnes, deia que “nova derrota
que ens complica, contra un rival directe. L’equip va sortir
bé, fent un pal i amb una jugada de gol anul.lada. Amb els
minuts, el partit es va igualar i el Pinell a la contra té dos
arribades clares, que ens creen dubtes. Després ens van
fer el 0-1. L’equip ho va acusar, en la dinàmica que por-
tem. I a l’inici de la represa, arran d’un llançament de ban-
da, ens van marcar el 0-2. Vam reaccionar i a més del gol
de Víctor vam tenir altres ocasions, clares. No obstant, no
vam poder empatar. La derrota fa mal, però hem de tre-
ballar per refer-nos i ja pensar en el proper partit, molt im-
portant, a Corbera”. Raul, el pichichi, per sanció, era una
de les baixes arneroles. Blai, delegat del Pinell: “després
de 4 derrotes, victòria important. Vam anar amb 10 juga-
dors i 2 porters. Es van deixar la pell. Ruben i Rafik van
marcar. Amb el 0-2, l’Arnes va fer el gol i va apretar fent
Gerard 3 aturades molt bones. El triomf, per mi, fou just”. 
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Eulogio Giné va deixar
de ser el tècnic de l’Ebre
Escola, divendres de la set-
mana passada. Segons Eu-
logio, “són coses del fut-
bol i que s’han d’acceptar.
La junta em va comunicar
que la dinàmica de resul-
tats i també la disconfor-
mitat d’algun jugador amb
els meus plantejaments
com a entrenador han es-
tat els motius. Jo penso
que tot es podia revertir i
que ara venien uns partits
per a poder fer-ho. No
obstant, tot i que pots no
estar d’acord, has d’ac-
ceptar-ho. Marxo agrait
per la confiança que van
tenir amb mi al seu dia i
per haver estat en un club
que realment s’ha de
conèixer perquè té una

bona estructura i que, en
general, treballa bé”. Xavi
Subirats, les darreres cam-
panyes al Tortosa Ebre, de
Preferent femenina, és el
nou entrenador. Ja debu-
tarà en la propera jornada.
En la passada, l’Ebre Esco-
la va perdre a Ginestar,
quan guanyava 1-3 al mi-
nut 86. Segons Poley, del
Ginestar, “durant 75 mi-
nuts no vam estar bé, tot i
que a la represa, amb un
gol en pròpia porteria
d’ells, vam fer l’1-2. Lla-
vors, vam estar precipitats,
malgrat tenir opcions. Ells
en una contra van marcar
l’1-3 i quan semblava tot
perdut, l’equip va reaccio-
nar i els darrers 10 minuts
van ser molt bons. Carlos,
que debutava procedent

de l’Olímpic, va fer el 2-3.
Tití va empatar i Carlos, a
centrad d’Hurtado, va
aconseguir al 92 el 4-3.
Bona resposta final, però
hem de ser més constants.
El de diumenge no sempre
passarà”. De la resta de la
jornada, dir que el líder
Flix va golejar el filial del
Camarles per  6-0. L’Am-
posta, segon, també va
golejar, al cuer Benissanet
(4-0). L’Ascó, tercer, va
patir a la primera meitat
però va remuntar a la re-
presa a Xerta (1-5). La Ra-
pitenca va passar per so-
bre el Perelló (7-0) i ja ha
fet 52 gols. Es quarta. La
Fatarella és sisena en vèn-
cer el Batea (2-0). Catalò-
nia i Tivenys van empatar
sense gols.

Xavi Subitrats, nou tècnic de l’Ebre Escola

El sènior del Club Handbol Amposta Lagrama va tornar
a perdre, dissabte va ser a la pista del Salud de Tenerife
(31-25). Des del club manifesten que “continuem
millorant però també continuem tenint errades que ens
condemnen. La primera part fou per oblidar (19-9). A la
segona, l’equip va reaccionar, amb bona actitud,
remuntant fins un esperançador 25-22. Però l’ansietat
per la manca de resultats es va acusar i les locals van
aprofitar-ho per decidir”. El proper partit serà diumen-
ge, transmès en directe per la Xarxa, contra un rival
directe: el S Joan Despí. El club fa una crida a l’afició per
donar suport per assolir un triomf que és necessari per
revertir la situació.

La reacció ha d’arribar

HANDBOL AMPOSTA (31-25). DIVISIÓ D’HONOR PLATACLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT.  DERROTA (98-71)

Diumenge, derbi contra el CB Tarragona (19h)
El Club Bàsquet Cantaires va perdre a
la pista del Collblanc per 98-71. Una
altra ensopegada i que referma la irre-
gularetat de l’equip. I és que si bé es
cert que se sabia del potencial del rival,
consolidat a la categoria i amb la millor
defensa de la lliga, també ho és que
l’equip de la capital del Baix Ebre va
tornar a oferir la seua versió més fràgil.
I per això no va poder connectar-se al
partit.
Des del club es deia que “es podrà per-
dre o guanyar però la importància de
poder competir per a estar dins del
partit depèn de la nostra fortalesa
defensiva i també de prendre decisions
correctes per reduir les pèrdues en
atac. Fer-nos més regulars ha de ser el
nostre desig rectificant detalls però,
sobre tot, estant endollats a cada ins-
tant. Diumenge afrontem el derbi i haurem de tornar a reaccionar per a oferir la nos-
tra millor versió, diferent a la del dissabte passat, davant la nostra afició, contra el
CBT”.

GALA CLOENDA DE LA TEMPORADA

10 anys de curses de muntanya

Després d’un calendari amb 14 proves i centenars de quilòmetres a les cames, els
corredors del desè circuit de curses de muntanya i el segon canicròs de les Terres de
l’Ebre van canviar les vambes i la roba esportiva per assistir a la gala de cloenda de
la temporada. Es van premiar als guanyadors i finalistes, però també es van fer
diversos reconeixements a persones vinculades amb les curses per muntanya.
Més enllà dels premis, es van entregar reconeixments a la corredora Ragna Debats,
que actualment és una de les tres millors del món; a Ramon Ferrer per la seva tasca
de difusió de les curses al seu blog; a Enric Colomé, organitzador de la Cursa del
Llop i Felip Adell, corredor per muntanya del CEU Ulldecona. (noticia
d’ebredigital.cat).

RESULTATS DE LA JORNADA

Infantil Mixte. CE Tortosa-Tarragona HC 27-5. Nova victòria, en els quatre temps
disputats. Infantil masculí. H Ribes B-CET 22-28. Partit en tot moment dominat per
l’infantil. Cadet femení: H Ribes-CET 27-21. Primera derrota. Al primer temps, va
haver-hi igualtat (11-11) però a la represa no va haver-hi resposta visitant al joc
local. Tot i la derrota, si es guanya el proper partit es pot conservar la primera plaça.
Cadet masculí: Vendrell-CET 24-26. Gran partit i gran victòria i més amb les baixes,
havent-se de posar un jugador de porter. Juvenil Masculí. Móra la Nova-CET 20-39.
Bon partit en què el juvenil fou superior. Sènior femení: CET-la Llagosta 33-28.
Partit controlat al primer temps però que es va ajustar al segon fins els darrers
minuts quan les tortosines van decidir. Sènior masculí. CET-Molins 29-26. El sènior
s’enfrontava a casa contra el Molins de Rei desprès de guanyar i posar-se en zona
d’ascens la setmana passada. Tot i no estar a l’altura en defensa, un atac eficient va
permetre tenir avantatges. Però la sentència no es va produir fins els últims minuts.

L’Handbol Club Perelló, va
guanyar la Roca per 25-22. Tot
i patir una expulsió al minut
10, l’equip es va refer amb un
treball immens. L’afició es va
abocar. Per la seua banda,
l’Ascó va assolir un triomf
espectacular per 49-17. Dir
que, diumenge, II Torneig de
Minihandbol al Perelló, 21
equips de 9 clubs catalans i
valencians. 5 hores seguides
d'handbol.

Centre Esports Tortosa

HANDBOL. LLIGA CATALANA

CICLISME. DIUMENGE

Victòries del Perelló i de
l’Ascó

CLUB VOLEI
ROQUETES

L'equip sènior mas-
culí va rebre al C.V.Bar-
berà.
Aquests van co-

mençar el partit amb
molt bon peu, però a
mesura que anava
avançant, el joc ofensiu
de l'equip va anar min-
vant i va fer que l'e-
quip visitant s'imposés
finalment per 1-3 amb
parcials (25-21,17-
25,10-25 i 20-25). El
cadet masculí es va
desplaçar al camp dels
Monjos. Aquests van
fer un gran partit i van
guanyar per 1-3 amb
parcials (22-25,25-20,
22-25 i 25-27).
El juvenil i cadet fe-

mení van rebre a l'Es-
cola Elisabeth. Partits
d'infart que no es van
decidir fins al cinqué
set quan es van impo-
sar els equips roque-
tencs per 3-2, parcial
juvenil (25-18,25-
27,25-22,19-25 i 15-
10). El cadet  va vèncer
amb aquests parcials:
( 2 5 - 19 , 22 -25 , 25 -
23,13-25 i 15-6).
Aquesta pròxima jor-

nada, l'equip sènior
masculí té jornada de
descans. El juvenil i ca-
det masculí rebren al
C.V.Hospitalet i els dos
equips femenins també
tenen jornada de des-
cans igual que el sè-
nior.
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PRÒXIMA JORNADA
Dissabte  

Tivenys-Flix (15.30h)

Benissanet-Rapitenca (16h)

Batea-Catalònia (16.30h)

Camarles-Deltebre (16.30h)

E Escola-Xerta (18h)

Diumenge

Ginestar-Perelló (16h)

Ascó-Fatarella (16.30h)

RESULTATS
11a jornada 4a catalana

Catalònia-Tivenys 0-0

Amposta-Benissanet 4-0

Rapitenca-Perelló 7-0

Xerta-Ascó 1-5

Fatarella-Batea 2-0

Ginestar-Ebre Escola 4-3

Flix-Camarles 6-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           48        9      27

2. Amposta                   32      15      26

3. Ascó                        26        9      24

4. Rapitenca                 52      15      23

5. Deltebre                   25      14      21

6. Fatarella                   17      15      17

7. Tivenys                     22      17      15

8. Ebre Escola              15      20      12

9. Ginestar                   23      34      12

10. Camarles                18      16      11

11. Catalònia                17      28      10

12. Batea                     16      32        9

13. Perelló                      5      30        3

14. Xerta                      14      37        2

15. Benissanet                6      45        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
Pontenc-S Gabriel

AEM-S Pere

Sabadell-S Andreu

Estartit-Tortosa E

(diu 12h)

Vic-F At Vilafranca

Porqueres-Cerdanyola

S Cugat-Molins de Rei

Fontsanta-Planadeu

RESULTATS

11a jornada

Tortosa E-Vic sus

S Gabriel-Sabadell 2-3

Cerdanyola-Estartit 2-2

S Pere-S Cugat 1-0

Planadeu-AEM 2-6

S Andreu-Porqueres 1-2

Molins-Pontenc 0-0

F At Vilafranca-Fontsanta 3-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. S Pere                      52      10      27

2. Vic                           24      10      23

3. Estartit                     15      10      20

4. S Cugat                    14        9      18

5. S Gabriel                  23      17      17

6. Porqueres                 16      13      17

7. AEM                         29      20      16

8. Pontenc                    23      22      16

9. Fontsanta                 21      19      15

10. F At Vilafranca        28      28      14

11. Cerdanyola             23      23      13

12. S Andreu                17      18      13

13. Molins                    27      20      10

14. Sabadell                 10      16      10

15. Planadeu                18      37        3

16. Tortosa E              6     74       3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Gandesa-Arnes

Tortosa E-Ginestar

Alcanar-la Plana

Olimpic-St Jaume

J i Maria-Ulldecona

RESULTATS

8a jornada

Ginestar-Alcanar             2-9

S Jaume-Jesús i Maria    5-0

Arnes-Ascó                     3-8

Ulldecona-Gandesa         6-1

La Plana-Pardinyes          6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  41     14    21

2. Ulldecona               38     10    18

3. La Plana                26     12    16

4. S Jaume                36     23    14

5. Gandesa                26     25    12

6. J i Maria                20     22    10

7. Arnes                    11     23       9

8. Olimpic                  13     22       7

9. Pardinyes               15     30       7

10. Ginestar                 9     35       7

11. Ascó                    20     14       6

12. Tortosa E               6     31       4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Aldeana

Tortosa-Ametlla

J i Maria-Perelló

Ulldecona-Canareu

Alcanar, descansa

S Jaume-Roquetenc

Delta de l’Ebre-Vinaròs

Rapitenca-Catalònia

RESULTATS
9a jornada

Ulldecona, descansava

Aldeana-Rapitenca          5-1

Canareu-J i Maria            3-1

Perelló-Tortosa                3-8

Roquetenc-Alcanar          4-1

Ametlla-Amposta             1-2

Catalònia-Delta de l’Ebre 5-0

Vinaròs-S Jaume             5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             23       6     21

2. Alcanar                  32     13    19

3. Rapitenca               30     15    18

4. Vinaròs                  31     15    18

5. Amposta                33     13    18

6. Tortosa                  29     29     15

7. Ulldecona               22     20     13

8. Aldeana                 16     11     12

9. Canareu                 18     26     12

10. Catalònia             19     22       9

11. J i Maria              15     28       4

12. Delta de l’Ebre       9     37       3

13. Perelló                 14     48       3

14. S Jaume                7     22       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Masdenverge-M Nova (15 h)
Diumenge  

Perelló-Ametlla (15.30 h)
Pinell-Vilalba (15.30h)

Godall-Roquetenc (15.30h)
Alcanar-J. i Maria (16h)
R Bítem-Ampolla (16h)

S Bàrbara-S Jaume (16 h)
Corbera-Arnes (16.30h)

Olimpic-Aldeana (17h)

RESULTATS
13a jornada, Segona catalana
Ametlla-S Bàrbara         2-2

M Nova-Perelló             3-2

Roquetenc-Corbera       2-0

Vilalba-Masdenverge     0-0

S Jaume-Alcanar           0-0

Arnes-Pinell                  1-2

Ampolla-Olimpic            0-0

Aldeana-Godall              2-0

J i Maria-Rem Bítem      2-2

Recu: Ametlla-J i Maria  4-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   13    42     6   37

2. M Nova                   13    54   18   36

3. Aldeana                   13    24   13   28

4. Rem Bítem              13    28   17   23

5. S Jaume                  13    14   16   22

6. Roquetenc               12    21   20   21

7. Alcanar                    13    34   22   19

8. J i Maria                  13    19   28   18

9. Perelló                    12    18   16   16

10. Ametlla                  13    23   27   15

11. S Bàrbara              13    25   23   14

12. Godall                   13    21   28   14

13. Olimpic                  13    24   27   12

14. Pinell                     13    12   32   12

15. Arnes                    13    18   34   11

16. Masdenverge         13    18   38   10

17. Corbera                 13    11   25     8

18. Vilalba                   13    11   27     5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte 

P Mafumet-Torreforta (15.45h)
Catalònia-Morell (16.30h)

Vendrell-Torredembarra (18h)
Diumenge

Canonja-Amposta (11.45h)
la Cava-la Sénia (16 h)

Ulldecona-Camarles (16h)
Gandesa-Hospitalet (16h)
Batea-Reddis (16h)

Roda Berà-Cambrils U (17h)

RESULTATS
13a jornada, Segona catalana

Cambrils U-Catalònia     5-0

Reddis-Roda Berà           1-0

Morell-Gandesa              2-2

Hospitalet-Canonja          1-2

Torreforta-Ulldecona      2-0

la Sénia-Batea              1-3

Camarles-la Cava        3-2

Torredemb.-P Mafumet    0-2

Amposta-Vendrell           8-2 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Camarles             13   39  17  27

2. Cambrils U              13    29   12   26

3. Amposta              13   27  14  25

4. Vendrell                   13    32   25   25

5. Ulldecona             13   23  17  24

6. Reddis                     13    23   15   23

7. Torreforta                13    21   19   22

8. Gandesa              13   25  18  21

9. Canonja                   13    18   17   21

10. P Mafumet             13    23   20   19

11. la Sénia             13   27  25  16

12. Batea                 13   22  24  16

13. Roda Berà             13    18   23   15

14. Torredembarra       13    17   25   15

15. Catalònia           13   16  31  13

16. La Cava             13   19  31  11

17. Morell                    13    19   34     6

18. Hospitalet              13    13   44     6 

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

El líder l’Ampolla va
cedir els primers punts
de la lliga, contra un
Olímpic que va fer una
gran feina defensiva.

PRÒXIMA JORNADA
Ascó-Santboià (dissabte 18 h)

Castelldefels-P Mafumet
Vilassar-Gavà

Vilafranca-Europa
Palamós-Prat

Horta-Hospitalet
Granollers-Figueres

Espanyol-Santfeliuenc
Cerdanyola-Terrassa

S Andreu-Reus

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          17             14             3             0            37           12               45
2. Ascó                            17              9            5            3          24          19             32
3. Hospitalet                        17               9             3             5            30           15               30
4. S Andreu                         17               8             5             4            25           11               29
5. Terrassa                          17               7             8             2            29           17               29
6. Pobla Mafumet                 17               8             5             4            17           11               29
7. Europa                            17               8             4             5            21           19               28
8. Vilafranca                        17               8             3             6            24           21               27
9. Prat                                 17               7             5             5            30           18               26
10. Reus                             17               7             5             5            22           18               26
11.  Horta                           17               7             2             8            24           25               23
12. Santboià                        17               5             7             5            12           11               22
13. Figueres                        17               6             2             9            20           21               20
14. Castelldefels                  17               5             5             7            17           18               20
15. Santfeliuenc                   17               4             7             6            15           15               19
16. Cerdanyola                    17               4             4             9            13           25               16
17. Palamós                        17               4             3           10            17           30               15
18. Granollers                      17               4             1           12            14           26               13
19. Gavà                             17               3             2           12            12           44               11
20. Vilassar                         17               2             3           12              6           33                 9

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Alpicat-Tortosa (dissabte 16h)

Andorra-Vilaseca

S Ildefons-Martinenc

Rapitenca-S Cristobal (diu12h)

Vista Alegre-Almacelles

Lleida-Borges

Valls-Balaguer

Igualada-Bellvitge

Viladecans-Sants

RESULTATS
13a jornada, Primera catalana

S Cristobal-Igualada 2-1

Martinenc-Rapitenca 2-0

U Bellvitge-Andorra 0-0

Sants-V Alegre 2-1

Borges-Viladecans 0-2

Almacelles-Valls 4-3

Tortosa-Lleida 1-1

Vilaseca-Alpicat 1-0

Balaguer-S Ildefons 2-2

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                13    33   11   29

2. Viladecans               13    18     9   26

3. Sants                      13    15   15   26

4. S Cristobal              13    28   16   25

5. Almacelles               13    26   16   25

6. Alpicat                     13    12   12   19

7. Lleida                      13    22   23   19

8. Igualada                  13    17   17   18

9. Borges                    12    15   19   18

10. Andorra                 11    11     8   17

11. Rapitenca          13   10  14  17

12. Balaguer               13    18   20   16

13. S Ildefons              13    19   16   15

14. Vista Alegre           13    19   20   13

15. Vilaseca                13    11   19   12

16. Tortosa              13   15  29  11

17. Bellvitge                13    11   23     6

18. Valls                      12    11   24     3

Líder

   

                 

                            

                                   

                       

                        0

               0

                           0

                             0

                          0

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

C. AT. MÓRA LA NOVA

Top Secret

JOAQUIN CELMA

*Nova setmana amb moviments a la Cava. Aquesta setmana han estat baixa els germans
Voces, Amador i David. Es busquen incorporacions.
*Valls, Tortosa i Rapitenca van canviar d'entrenador; només falta, de la 1a catalana de la nos-
tra provincia, que ho faci el Vila-seca. Aquest no ha estat cessat. Tot el contrari. Joe se'n va a
la Xina, va rebre una gran oferta.
*El Tortosa, malgrat tot, no surt del descens. Però porta 4 jornades sense perdre. Hem de ser
positius. Grans fitxatges de Joel, Edgar i Didí. Felicitats senyor Arturo. Té vostè bon ull. Ara hi
ha una baixa important: Virgili per motius de treball.
*Chapeu a Castillejo, míster de l’Ascó. Va posar de titular a Joan Roca. Aquest jugador de
l’Olímpic va jugar la temporada passada al juvenil de l’Ascó.
*El Batea va començar malament però els últims reforços li han donat vida. Primera victòria
en camp contrari i en les últimes 5 jornades només una derrota. L'arribada dels fitxatges li han
donat consistència, amb un Marc Villaroya espectacular per banda dreta.
*Partit Torreforta-Ulldecona, zero targetes al conjunt local i 6 grogues a l’Ulldecona i 1 ver-
mella. Surrealisme total.
*Òscar Camarero, del Roquetenc, ja ha batut la marca de l'any passat amb 8 gols. La passada
lliga jugava de davanter centre, que no era el seu lloc, i ara ho fa de mitja punta. Desborda
als defensors i assisteix als seus companys.
*Un ampostí i un galerenc, Gombau i Delfin, dos cracs que s'ajunten a Austràlia. Delfin em
va dir fa dos anys: "m'ha sortit una oportunitat a Puerto Rico. O ho faig ara o no ho faré
mai". Va fer les maletes i va marxar, amb Becerra. Gombau va dir-li: "Vine aquí ja". I allí està.
De Catalunya a Estats Units i ara Austràlia. Quina serà la propera destinació de Delfin?.
*Miki Alegre, el baby, coordinador del futbol base de l'Amposta; Marc Alegre, un dels millors
jugadors ebrencs, ara al Roquetenc; Mingo Alegre, secretari tècnic de l’Aldeana, i Emilio, exju-
gador de nombrosos equips del territori. La família Alegre s’amplia amb altres jugadors com
Àlex. El cap de la nissaga, Miguel Alegre, ens va deixar. Per això es va fer un emotiu minut
de silenci a l’Aldea, a Roquetes i a Tortosa. 
*3 juvenils, 7 cadets, 10 infantils i 6 alevins del Camarles juguen al futbol base de la Rapitenca
i d’altres equips. Entre uns i altres han desmuntat el futbol base d’aquest club, com també els
hi passa a altres d'aquestes comarques.

AGUS (M Nova)

MAGÍ (Flix)

IVAN (Amposta)

MARC (Batea)

ÀLEX (Pinell)

QUIM VILA (Olímpic)
MANEL VENTURA (Roquetenc)

RAMON (Aldeana)

ALEIX (Camarles)

DE LA TORRE (Alcanar)

JOSÉ MARI (Tortosa)

Foto superior: Juanjo Rovira i Xavi Cid, quan la torxa olímpica de Barcelona 92 va
passar per Tortosa. Baix, els babys del Santa: Garchet, Pep i Callau. A la foto de
l’esquerra: Plantilla de l’Amposta amb samarretes de suport a Jan, jugador de l’e-

quip lesionat, operat fa dues setmanes
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: CF GANDESA

JUVENIL A JUVENIL B

CADET INFANTIL B

ALEVÍ A PREBENJAMI ROIG

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: Escola Delta FOTOS: EXPERIMENT GRÀFIC SL

Nº3
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VALORACIÓ

INGREDIENTS:
· 100 gr de mantega
· 250 gr de farina
· 100 gr de sucre
· 2 ous
· 1 cullerada de vainilla
· 2 cullerades de llevat en pols
· 200 gr de cireres confitades
· 200 gr d'ametlles

Aquesta autèntica temptació que no podreu deixar de menjar
es prepara amb un obrir i tancar d'ulls i és ideal per elaborar en
família i gaudir-ne els caps de setmana de fred.

PREPARACIÓ:
Posem en el vas de la batedora la mantega, el sucre, els ous
i la vainilla i ho batem tot bé fins que ens quedi una pasta
homogènia. Fiquem la pasta en una màniga pastissera.
Untem amb mantega una plata de forn i amb la màniga
pastissera hi fem a sobre pastetes de diverses formes. Al mig
d'unes quantes hi posem una cirera confitada, al mig d'unes
quantes més, una ametlla i en reservem unes quantes per
sucar-ne les puntes amb xocolata desfeta. Fiquem la plata al
forn, preescalfat, durant 15 minuts a 200º de temperatura.
Quan les pastes hagin pujat les traiem, les pintem amb ou i
les tornem a enfornar fins que comencin a daurar. Un cop
fetes, suquem les puntes de les pastes que hem reservat en
xocolata desfeta i les deixem refredar. Un postre ideal per
fer amb la canalla.

PP AA SS TT EE SS   DD EE   TT EE
És una recepta
altament calòri-
ca, composta
amb aliments de
baixa densitat
nutricional: rica
amb sucres de
fàcil absorció,
greixos saturats i
colesterol. Amb
això vull dir, que
el consum ha de
ser ocasional dins d'una dieta variada i
equilibrada, també us recomanaria dismi-
nuir el pes de les galetes, d'aquesta manera
es redueix la ració. Una altra cosa que us
aconsellaria, seria posar meitat mantega i
meitat oli d'oliva, a nivell calòric hi haurà
un lleuger increment; però pel que fa a la
composició dels greixos de la recepta millo-
rarà notablement; sense renunciar al sabor
i la untuositat que dóna la mantega.

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

FOTOS: EXPERIMENT GRÀFIC SL
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

MÉS EBRE  RECOMANA
L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si tens parella et llevaràs amb més ganes
que mai de gaudir-lo junts. Si no és així no et
capfiquis en buscar-ne, l’amor arribarà quan
menys el busquis. 

És moment de prendre decisions a la feina i
agafar les regnes del teu futur professional.
O ara o mai, tu decideixes!

Taure
20/4 al 19/5

Arriba un moment que no tots els problemes
laborals han de recaure en tu; si les mesures
no tenen una sortida definitiva, hauran de
ser dràstiques.

Encara que els temes amorosos poden ser
un joc per tu, no per tothom. Recorda que
segons a quines èpoques els jocs poden
ser perillosos.    

Bessons
20/5 al 21/6

En temes laborals comencen èpoques de
bonança, aprofita però sense excedir-te. Pot
ser un bon moment per assegurar la preca-
rietat.    

El teu romanticisme és una de les teves
insígnies identificatives, no decaiguis quan
vegis que no corresponen, en un futur serà
el teu valor diferencial. 

Cranc
22/6 al 21/7

Últimament et sents amb molta més motiva-
ció, està molt bé tenir tanta iniciativa però
resulta sorprenent per la teva parella, encara
que li agradi. ”. 

Si en el camp tecnològic veus que no avan-
ces, no tiris la tovallola. Respira, inspira,
pren calma i deixa que flueixi l’energia a poc
a poc. 

Lleó
22/7 al 22/8

Quan et calgui assolir informació en temes
laborals, sigues persistent. Saps que tens
dots per assolir el que et plantegis per tant ho
podràs fer i ho saps. 

Aquari
20/1 al 18/2

Quan planeges fil per randa saps que no
pots fallar, confia més amb les teves estratè-
gies que per alguna cosa les medites i cal-
cules tant. 

Verge
23/8 al 21/9

En l’amor quan et debats amb un horòscop
amb orgull com un Lleó vés amb compte, no
demanis més del que és capaç d’aportar o
sortiràs perdent. 

Peixos
19/2 al 20/3

Tots aquests detalls que treballes tan dia a
dia has de continuar cuidant-los, amb un
signe del teu tarannà tot sortirà sobre rodes. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01 ARTS

SOLUCIÓ
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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 colec-
ción 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

Dos chicos
calientes,

cariñosos.
Atendemos

mujeres
pasivas y
parejas
por 20€

698 672 930 

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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L'Onada Serveis porta més
de 20 anys d'activitat en el
món dels serveis socials, i
més concretament, dels
serveis adreçats a la gent
gran on l'evolució en
aquest sector ha estat més
que notable. Hem passat
d'unes institucions mal
anomenades "asils" a cen-
tres residencials d'alt stan-
ding amb zones de spa i
espais d'ensomni, com s'ha
pogut apreciar durant les
jornades de portes obertes
de l'Onada de l'Ametlla de
Mar, centre que aquest
mes de desembre obrirà
per fi les seues portes, pas-
sant a ser una de les
residències més grans de la
demarcació de Tarragona.

Més Ebre: Cinc anys d'es-
pera que per fi seran una
realitat. Com es viu des de
l'Ajuntament?
Jordi Gaseni: Finalment
podem obrir portes, i ho
vivim amb la satisfacció i
agraïment a tots els que
han fet possible desencallar
una situació que fa justícia a
un municipi i un territori
que mereix posar en marxa
aquest servei.

ME: Fins ara la gent gran
s'havia de desplaçar?
JG: Si, i durant tots aquests
anys, cinc d'ençà que es va
enllestir l'obra, moltes espe-
rances de moltes famílies de

tenir els seus avis en una
Residència al costat de casa
seva, s'havien anat esvaint
fins que hem pogut fer rea-
litat l'obertura d'un equipa-
ment que farà que tornin
molts avis al costat de les
seves famílies.

ME: Parlem d'una de les
residències més gran de la
demarcació de Tarragona
amb més de 3,800 metres
quadrats, i per descomptat,
la corresponen creació de
llocs de treball.
JG: Sí, és una instal·lació
preciosa. Per a natros és
com un Hotel de luxe, on la
nostra gent gran estarà fins
i tot millor que en un hotel,
cuidats per grans professio-
nals i també ens dóna l'o-
portunitat d'afegir un servei
viu que interactuarà amb
altres entitats i equipa-
ments del nostre poble.
Evidentment, la possibilitat
de generar llocs de treball
és molt benvinguda. El fet
d'afegir oportunitats de
feina en un municipi que
s'obre al món dels serveis
socials i s'afegeix a l'activi-
tat econòmica del sector
primari, que representa
bàsicament la pesca i al sec-
tor, també molt important,
com és el dels serveis d'un
municipi clarament turístic.

ME: Un total de 64 places
públiques: 40 de residèn-

cia assistida, 14 per a per-
sones amb discapacitats i
10 per a persones usuàries
del servei de centre de dia i
un equipament residencial
de primer ordre.
JG: Estem molt satisfets
d'haver pogut afegir el nou
recurs dedicat als grans dis-
capacitats que fa que sigui
un centre de referència al
nostre territori, i cobreixi
una necessitat, que fins ara,
obligava a les persones que
necessitaven d'aquest ser-
vei a marxar molt lluny de
les seves famílies.

ME: Que suposa per a
l'Ametlla de Mar aquest
centre?
JG: A part del servei, que és
un gran canvi en positiu, a
la qualitat de vida de les
famílies i la gent gran amb
els serveis de Residència i
Centre de Dia, i amb l'afe-
git del servei per a grans
discapacitats i l'oportunitat
de generar llocs de treball,
suposa que el pagament de
la construcció de l'equipa-
ment està íntegrament
suportat econòmicament
pel pressupost municipal a
més de les despeses de pro-
jectes. Tots dos conceptes
els vam trobar pendents de
solucionar. Almenys ara
tindrà un sentit que el
municipi de l'Ametlla de
Mar, que fa front a una
despesa molt important,
doni un profit als nostres
veïns i veïnes.

ME: Sembla que l'Ametlla
de Mar es mou. Quins
altres projectes estan pre-
vistos?
JG: L'Ametlla de Mar, es
troba cada dia millor. Ens
vam trobar amb moltes
dificultats econòmiques, un
deute molt elevat, una
ordenació urbanística
anul·lada i, any rere any,
anem aconseguint norma-
litzar una situació municipal
complexa. Urbanísticament
anem avançant per recupe-
rar aquesta normalitat tan
necessària per defensar els
drets dels nostres veïns amb
unes inversions que podem

anar destinant a millorar
com a poble i que centrem
amb la reparació i millora
dels carrers, els serveis
bàsics que estant en mal
estat i, a més a més, conti-
nuem encara amb la con-
tenció de la despesa per
assegurar l'equilibri neces-
sari d'un ajuntament que, a
pesar de tot, treballa amb
projectes i reptes per fer de
la Cala el lloc que tots
volem per viure-hi. Tenim
un gran potencial i volem
consolidar un projecte de
poble atractiu, on els nos-
tres habitants se sentin
orgullosos de pertànyer. 

Jordi Gaseni
ALCALDE DE L'AMETLLA DE MAR

PARLEM AMB

A L’AMETLLA DE MAR

Després de cinc anys d'espera, la Residència de L'Onada 
de l'Ametlla de Mar obrirà les seues portes aquest mes de desembre.

FOTO:  La Cala RTV


