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Set detinguts a Amposta, aquesta setmana

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana set persones a Amposta en una operació encara oberta contra el blanqueig de capitals.
El tràfic de drogues al detall que, suposadament, s’efectua des d'aquests habitatges escorcollats havia generat força malestar entre els veïns
de la zona i el govern municipal, que durant els últims temps ha intensificat els controls per part la policia local i ha demanat a les autoritats
judicials que ordenin la presó provisional per als detinguts reincidents en aquests casos. P3

El presumpte autor del tiroteig d'aquest dimecres a la tarda en un bar de la Ràpita es va personar ahir

dijous al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de la mateixa població per lliurar-se a les autoritats.

L'home, veí de la Ràpita de 49 anys, estava sent buscat pels Mossos com a suposat responsable de l'a-

gressió a trets de pistola que va tenir lloc a l'interior del bar Punxa'm Pinxo i que va acabar amb la seva

excompanya sentimental, de 32 anys, i un amic d'ella, de 48, els dos d'origen africà, ferits de bala.  P3

L'autor del tiroteig al bar de la Ràpita 
es lliura a la Guàrdia Civil

ACN

ACN/J. MARSAL

Operació en contra del blanqueig de
capitals procedents del tràfic de drogues
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Som tots molt conscients que aquestes són
unes eleccions en què els debats i l’atenció
informativa estan molt focalitzats als grans
temes d’interès nacional derivats del resul-
tat del referèndum, de l’aplicació del 155 i
de l’empresonament i l’exili dels membres
del Govern de Catalunya. Tot i això, la que
ve, pot ser una legislatura llarga, una legis-
latura en què, més enllà del procés nacio-
nal, caldrà governar el país i, en el nostre
cas, caldrà arremangar-nos –i molt– per fer
polítiques a l’Ebre. La nostra situació
econòmica i social com a territori no es pot
permetre que durant els pròxims 4 anys no
implementem polítiques actives i decidides
per impulsar de forma contundent aquestes
comarques. Una de les prioritats i convic-
cions d’ERC a les Terres de l’Ebre ha estat la
d’impulsar eines per governar-nos. I ho
hem fet des del convenciment que o dispo-
sem de projecte i d’institucions territorials
per impulsar-lo o difícilment des de fora
prioritzaran els projectes que necessitem
per revertir la nostra situació econòmica.
Vam ser els màxims impulsors de les vegue-
ries conjuntament amb el President
Maragall, un projecte del qual, tot i que es
va incorporar a l’Estatut d’Autonomia i mal-
grat que es va aprovar la Llei de vegueries
el 2010, la fatídica sentència del Tribunal
Condicional en va impossibilitar el desple-
gament. Hem esperant tots plegats 10 anys
que la conjuntura permetés desbloquejar el
desplegament de la vegueria per la via de la
constitució d’un Estat propi o per la via de
pactes impossibles amb l’Estat espanyol.
Avui, no podem esperar més, no ens podem
resignar que el TC, com sempre, bloquegi
les legítimes aspiracions d’aquest país. En
poc més d’un any, tornem a tenir eleccions
municipals, de les quals se’n deriven els
consells comarcals, les diputacions i, arribat
el cas, les vegueries. I derivat d’aquestes
municipals hem de fer ja passos endavant,
no podem esperar fins a les següents elec-
cions, d’aquí a 5 anys. Des d’aquesta con-
vicció, posem damunt de la taula una pro-
posta possibilista en el curt termini, que
encaixa en l’actual marc legal i que ens ha
de permetre avançar sense renunciar a res.
Es tracta d’un projecte que hem treballat a
fons, que el posem sobre la taula per impul-
sar-lo des d’amplis consensos polítics i terri-
torials durant el primer any de la propera
legislatura, aprovant al Parlament una
modificació de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya. La vegueria ha de
ser el resultat de la fusió de la diputació i els
quatre consells comarcals. Proposem fer ja

el primer pas, el pas que podem fer en el
marc legal actual, i mancomunar els con-
sells, creant per llei la Mancomunitat de les
Terres de l’Ebre, un organisme que combini
la força de la unitat i, alhora, respecti la sin-
gularitat de cadascuna de les quatre comar-
ques. Un organisme que a partir de la nego-
ciació política hauríem de ser capaços, a
més a més, d’assumir recursos i funcions
que ara desenvolupen la Diputació de
Tarragona o el Govern català a l’Ebre.
Especialment, les competències que avui
estan solapades pels diferents ens supralo-
cals, acabant amb les duplicitats competen-
cials que generen ineficiències en l’actuació
de les administracions. És una oportunitat
per repensar, per fer més eficient i per
millorar l’Administració a l’Ebre, replante-
jant, per exemple, si l’IDECE té avui sentit o
si es podria incorporar a la Mancomunitat,
tenint menys organismes però més forts. El
resultat de tot plegat ha de ser dotar el
territori d’una institució amb capacitat
d’impulsar polítiques transformadores que
ens permetin revertir a mig termini una
situació econòmicament desafavorida que
arrosseguen actualment les nostres comar-
ques. Una veu legitimada i representativa
des de baix, des dels municipis cap a dalt. Si
la Delegació territorial del Govern és la veu
del Govern a les Terres de l’Ebre, la
Mancomunitat haurà de ser l’altaveu de les
reivindicacions i el motor dels projectes del
territori. L’objectiu de la mancomunitat ha
de passar per conciliar l’assoliment de les
eficiències pròpies de les economies d’esca-
la i la cooperació territorial, amb el mante-
niment de la personalitat pròpia de cadas-
cuna de les quatre comarques. Hem d’im-
pulsar un organisme que simplifiqui l’admi-
nistració actual, que permeti reduir els
actuals costos estructurals per alliberar
recursos per impulsar projectes, i que alhora
preservi l’elevada descentralització i proxi-
mitat que avui ens garanteixen els consells
comarcals. Aquesta és una proposta que
s’inspira en tres antecedents previs. Tres
antecedents molt diferents i distants al nos-
tre, però que exemplifiquen com el país ha
resolt voluntats de ser i realitats singulars
per prestar serveis de forma més eficient. El
referent més explícit és la creació de la
Mancomunitat de Catalunya el 1914. En
aquell moment, el catalanisme liderat per
Prat de la Riba, amb la voluntat de recupe-
rar les institucions pròpies del país, aconse-
gueixen mancomunar les quatre diputa-
cions provincials catalanes. Durant els seus
10 anys d’història, la Mancomunitat va

contribuir de forma decisiva a la modernit-
zació del país i al reconeixement de la unitat
territorial de Catalunya. Altres referents
temporalment més propers són les singula-
ritats administratives que avui la legislació
vigent a Catalunya atorga al Consell
General d’Aran i a la Regió Metropolitana
de Barcelona, dos organismes que donen
una resposta ad hoc a dos realitats molt
diferents del país, trencant la simetria que
estableix la Llei d’ordenació comarcal al
conjunt del país.
En definitiva, la proposta d’impulsar la
Mancomunitat de les Terres de l’Ebre pre-
tén donar una resposta asimètrica i singular
a la voluntat de ser de les Terres de l’Ebre,
un model que, malgrat tot, pot ser perfec-
tament vàlid per a altres territoris del país.
És una proposta que, per poder-la fer reali-
tat en el curt termini requerirà d’amplis
consensos polítics i territorials que estem
bastint ja, i que haurem de bastir especial-
ment quan el Parlament de Catalunya hagi
recuperat la seva normalitat després del 21
de desembre. 
PD: després d'enviar aquest article, l'amic
Germà Bel, m'envia un article seu publicat a
la Veu de l'Ebre el 2 de setembre del 2011
titulat "La Vegueria, canvi de ruta? o canvi
del full de ruta?" on proposa la fusió dels
quatre consells comarcals davant la impos-
sibilitat de crear la vegueria de l'Ebre tal i
com estava plantejada per la negativa de
Madrid. Content de compartir tantes coses
amb una de les persones més eminents del
país i del nostre territori.

Lluís Salvadó
Candidat al Parlament de Catalunya per
Esquerra Republicana – Catalunya Sí

LA MANCOMUNITAT DE LES TERRES DE L’EBRE, AVANCEM!

OPINIÓ

Editorial

Hem de votar perquè ens juguem el nostre futur

El proper dijous 21 de desembre ens afrontem a unes eleccions que seran transcendentals per al futur de la nostra comunitat autònoma. Ja estan al carrer les diferents
enquestes electorals dels comicis del 21D però, fins a quin punt hem de fer cas de les enquestes quan ens informem per a votar? L'enquesta preelectoral és molt difícil
de realitzar perquè cal una mostra molt gran i es té un espai de temps molt reduït. Però, sobretot, perquè la gent no sempre declara la veritat: molts diuen que aniran
a votar i finalment no hi van, altres tenen vergonya de votar el que voten, perquè és un partit impopular. I, a més a més, el nombre d'indecisos sempre és molt alt, i
aquests són determinants per als resultats electorals. Però no oblidem que l'enquesta pot esdevenir una eina de propaganda electoral que pot ser utilitzada per incen-
tivar el vot útil en detriment del partit preferit dels lectors. El 21D hem de votar per deixar de ser un abocador, per eliminar les polítiques desfavorables en matèries
com la recerca i la innovació, per les infraestructures, per polítiques econòmiques que permetin millorar la creació de riquesa, estimulant l’activitat empresarial i les opor-
tunitats per les persones...hem de votar perquè ens juguem el nostre futur i el dels nostres fills i filles. 
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MÓRA D’EBRE

L’obra d’arranjament
d’un pas turístic entre el
castell i la façana fluvial
de Móra d’Ebre ha
sofert, les darreres set-
manes, diversos desper-
fectes que han originat
cert malestar al consistori
de la capital de la Ribera
que ja ha decidit denun-
ciar els fets. A més dels
desperfectes, han apare-
gut diversos escrits que
fan referència, suposada-
ment, a la contractació
dels treballadors de l’o-
bra. Segons Diari de
Tarragona, en un dels
escrits es podia llegir:
“no foteu la feina al
poble. Putos caveros”.
L’obra no l’ha contracta-
da l’Ajuntament. Està
finançada pel
Departament de
Governació, per la llei de
barris de la Generalitat i
per una subvenció de la
Direcció General de
Turisme.

Actes
vandàlics

Els Mossos d'Esquadra van detenir set
persones a Amposta en una operació
encara oberta contra el blanqueig de
capitals procedents del tràfic de dro-
gues dirigida pel jutjat número 2
d'Amposta. Es tracta de dos homes i
cinc dones, pertanyents a un mateix
clan familiar de la ciutat, que foren
arrestats arran dels onze escorcolls que
es van efectuar a partir de primera
hora del matí d'aquest dimarts en set
habitatges, una granja i dos finques de
la capital del Montsià, així com dos
propietats més del municipi veí de
Masdenverge. Fonts pròximes a la
investigació, però, no descarten noves
detencions, atès que quatre persones
més no han estat encara localitzades.
Segons l’ACN, l'operatiu, format per
una setantena de Mossos i en el qual
va col·laborar també la Policia Local
d'Amposta, va permetre decomissar,
de moment, vuit vehicles –alguns
turismes de gamma alta, però també
utilitaris i furgonetes-, un ordinador,
joies, rellotges, una quantitat indeter-
minada de diners, documentació
diversa així com dos pistoles de 9
mil·límetres de foc real.

alguns dels habitatges escorcollats a
Amposta durant aquest dimarts, prin-
cipalment als barris del Grau i les
Quintanes, havien estat objecte d'an-
teriors operacions contra la venda de
drogues.

Operació a Amposta en contra
del blanqueig de capitals 

Set detinguts, fins al moment

Dues persones van resultar ferides per arma de foc
en un tiroteig que va tenir lloc en un bar de la
Ràpita aquest dimecres a la tarda. Els fets van pas-
sar cap a les cinc, quan un home i una dona, que
era la seva exparella, van entrar al bar Punxa'm
Pinxo, al carrer Sant Isidre amb Comte de
Montemolín. Segons va explicar la policia, la pare-
lla va entrar a la recerca d'un home que era a dins.
Aleshores, l'agressor, que havia entrat amb la
dona, va disparar a un tercer individu per l'espatlla.
El ferit té 46 anys i fou traslladat a l'Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa. Està greu però no es tem
per la seva vida. En el mateix moment va resultar
ferida també la dona, de 32 anys, a la cama, no se
sap exactament si perquè va intentar aturar l'a-
gressor o perquè aquest li va disparar expressa-
ment. També fou traslladada al Verge de la Cinta i
tampoc es tem per la seva vida. L'agressor va fugir
després dels trets però ahir es va lliurar a la Guàrdia
Civil. Indiquen que probablement sigui veí del
municipi. Els dos ferits són d'origen africà. El pro-
pietari del Punxa'm Pinxo, Marc Serret, va explicar
que va rebre l'avís del tiroteig per una trucada del
seu treballador i en arribar es va trobar la dona
ferida a les escales d'entrada al local. El jutjat
d'Instrucció 3 d'Amposta s'ha fet càrrec de la
investigació ha d'esclarir si es tracta d'un cas de
violència de gènere o d’un ajust de comptes per un
altre tema. 

Dues persones ferides 
en un tiroteig en un bar 

de la Ràpita
L'agressor és exparella d'una de les víctimes 

ACN
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El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 5 de
desembre de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases
reguladores de la concessió d’incentius per a la dinamització econò-
mica, ocupacional i per  a la millora de la imatge de poble per a l’any
2018 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i
el text de de les bases es poden consultar a l’Àrea de Dinamització
Econòmica i Enfocament Turístic tots els dies feiners, entre les 8,30
hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publi-
cació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al
DOGC i al Diari Més Ebre.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajunta-
ment dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels
mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran
aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva
publicació, tal i com es disposa a l’article 124 del Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals
Deltebre, 7 de desembre de 2017.

El Secretari Acctal
David Torres Fabra

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 5 de
desembre de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases
reguladores de la concessió de subvencions per al patrocini publicitari
del municipi de Deltebre exercici 2018 i sotmetre-les a informació públi-
ca per un període de vint dies.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el
text de de les bases es poden consultar a l’Àrea de Dinamització
Econòmica i Enfocament Turístic tots els dies feiners, entre les 8,30
hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publi-
cació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al
DOGC i al Diari Més Ebre.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament
dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans
que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran
aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva
publicació, tal i com es disposa a l’article 124 del Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Deltebre, 7 de desembre de 2017.                          

El secretari acctal
David Torres Fabra

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en ses-
sió ordinària de data 5 de desembre de 2017 la modificació de l’or-
denança fiscal núm. 15 (reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua, llum i electricitat i la modificació de l’ordenança fiscal núm.
25 (reguladora de la taxa per l’expedició de documents administra-
tius i celebració d’esdeveniments), s’exposa al públic l’expedient
per tal de què, de conformitat amb allò que disposa l’article 17 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, durant un
termini de trenta dies hàbils i a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals
d’aquest Ajuntament es pugui consultar i formular les reclamacions
que contra el mateix es considerin pertinents, en el benentès que
de no presentar-se’n, s’entendran aprovades definitivament les
modificacions, sense cap altre tràmit.

Deltebre, 7 de desembre de 2017.

El secretari acctal
David Torres Fabra

Àrea d’Afers Interns i Institucionals
Hisenda

EDICTE
Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic
Enfocament turístic

Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic
Revalorització econòmica

EN UN MINUT

*L’AJUNTAMENT DE
TORTOSA ha començat
aquest dimarts treballs de
pavimentació en diversos
punts de la ciutat.
S’asfalten els carrers
Pobla de Massaluca,
Llarg de Sant Vicent
(entre Pere Alberni i
Rambla Catalunya),
Rambla Catalunya (entre
passeig de l’Ebre i Llarg
de Sant Vicent), la cruïlla
dels carrers Alcanyís i
Tarragona (davant
Clínica Terres de l’Ebre),
la cruïlla dels carrers
Ronda Docs i Rosselló, el
carrer Font de la Salut, el
carrer Cavaller de Gràcia
i el carrer Jaume Tió
(entre plaça Immaculada
i Pou de la Figuereta). 

*EL CONSELL COMAR-
CAL divulgarà entre els
escolars del Baix Ebre
l’exposició ‘Més enllà del
silenci’, que reivindica el
paper de la dona treba-
lladora.

*EL PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE, Enric
Roig, i el president de la
Comissió de Recursos
Humans i Polítiques
Actives d’Ocupació de la
Diputació, Joan Josep
Malràs, van clausurar
ahir el Pla d’Ocupació
Comarcal 2017 promo-
gut per la institució
intercomarcal i que ha
donat feina a un total de
cinc persones. Els treballs
han estat de manteni-
ment i neteja al tram del
Baix Ebre de la Via Verda
de la Val de Zafán.

Més Notícies

Tot i que són molts els municipis de les
Terres de l'Ebre que ja estan celebrant
aquests dies tots tipus de rifes, actua-
cions musicals, rutes, o menjades popu-
lars entre d'altres, per recaptar diners i
contribuir en la Marató de TV3 i
Catalunya Ràdio, Tortosa vol tornar a
liderar les activitats solidàries d'aquest
proper cap de setmana. Maria Jesús
Viña, la regidora de Serveis Socials, ha
apuntat que els veïns de Tortosa torna-
ran a demostrar la seva solidaritat, com

han fet recentment en la campanya del
Gran Recapte del Banc dels Aliments.
Segons l’ACN, a partir d’avui divendres
es faran tres jornades d'atletisme, per
córrer o caminar, per la Marató, on par-
ticiparan 2.000 persones (sobretot estu-
diants) i la ja tradicional caminada i
enlairament de globus, diumenge, que
organitzada la URV. Amb aquestes acti-
vitats l'any passat, tot i que el mal temps
no va acompanyar, es can recaptar uns
3.000 euros.

La plaça Sant Joan llueix des de dilluns un nou mural
de gran format dedicat a l'escriptor Gerard Vergés i
a la cultura d'arrel popular. Es tracta d'una nova cre-
ació de l'artista Roc BlackBlock, que completa el gra-
fit que ell mateix va realitzar l'estiu passat evocant la
figura del compositor i musicòleg Felip Pedrell al
solar de la seva antiga casa natal. La regidora de
Cultura, Dolors Queralt, explica que aquesta "és una
actuació de recuperació artística i patrimonial de la
plaça de Sant Joan mitjançant dues figures claus de
la història i la cultura de Tortosa, com són Felip
Pedrell i Gerard Vergés". L'alcalde, Ferran Bel, manté
que l'Ajuntament es proposa fer actuacions similars
en altres punts del centre històric.

Per la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio

Culmina la recuperació
artística de la plaça Sant Joan

Tortosa lidera les activitats solidàries
que es faran a l'Ebre

Amb un nou mural

Frenar els efectes del canvi climàtic

Es farà a l’hort de Cruells

Per millorar la pesca i la producció de bivalves

L'Ajuntament de Roquetes i el Comerç Agrupat de
Roquetes (CAR) organitzen aquest cap de setmana
la XXIV Fira Nadalenca, amb la novetat destacada
del canvi d'ubicació, traslladant-la del Mercat
Municipal i la vora del canal al parc de l'Hort de
Cruells. Demà dissabte a les 17h es farà la inaugu-
ració i el diumenge les activitats començaran a les
10 h. A les 12.30 h, hi haurà una xocolatada per a
tots els participants a la Caminada per la Marató de
TV3, organitzada per l'escola Mestre Marcel·lí
Domingo, que sortirà a les 10 h del pavelló i aca-
barà a l'Hort de Cruells.

Després de mesos d'estudis per fonamentar les línies d'actuació a les badies del
delta de l'Ebre, sobretot a la del Fangar que era la gran desconeguda pel món
científic, arriben les primeres solucions. Amb els vistiplau de la Comunitat de
Regants de l'Esquerra de l'Ebre, usufructuària del canal, s'obrirà la comporta del
desguàs del Penal per aportar més quantitat d'aigua dolça al Fangar. Estarà obert
tot l'any, excepte els dos mesos que s'ha d'assecar la xarxa de reg per lluitar con-
tra el caragol maçana. Els científics estan convençuts que millorant aquestes
dinàmiques naturals de circulació de l'aigua i aprofitant la climatologia per refre-
dar-la –com per exemple amb els episodis de vent de mestral-, es podrà frenar la
mortalitat de bivalves que es ve repetint en les últimes campanyes per l'augment
de les temperatures, un dels principals efectes del canvi climàtic. A partir del
gener la taula de cogestió, integrada pels científics, els aqüicultors i la
Generalitat, farà reunions periòdiques per anar definint més actuacions per millo-
rar la pesca i la producció de mol·luscs al Delta.

La fira de Nadal de Roquetes
canvia d’ubicació

Representants de les entitats i associacions que organitzen actes per la Marató.
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Més de 1.200 persones es van aplegar al Pavelló Firal de la Ràpita per escoltar
els candidats d’Esquerra Republicana–Catalunya Sí en l’acte central de la campan-
ya a les Terres de l’Ebre. L’alcalde rapitenc Josep Caparrós va obrir-lo afirmant que
aquell era ‘el pavelló de la democràcia on malgrat les porrades rebudes l’1 d’oc-
tubre vam fer sentir la nostra veu’. Tot seguit va intervenir la candidata ebrenca
Irene Fornós que va interpel·lar els votants a decidir quin futur volen per a les Te-
rres de l’Ebre; i després, el cap de llista per Tarragona, Òscar Peris, que va dema-
nar ‘fer retronar les urnes perquè se senti des de Madrid, Estremera i Soto del Re-
al’. El següent en parlar va ser el Conseller Raül Romeva recordant en l’inici del
seu discurs als presos polítics: ‘ens vam conjurar a fer allò que en democràcia és
imparable: sortir a guanyar, perquè si d’alguna cosa depenen aquestes persones,
és de què nosaltres guanyem aquestes eleccions’. Romeva va donar pas a un
emocionat Lluís Salvadó. El candidat rapitenc va criticar que ‘Ciudadanos per arri-
bar a les Terres de l’Ebre necessiten un GPS perquè no saben on som, no tenen
cap regidor, ni cap presència de l’Ebre destacada a les seves llistes’. Salvadó va
alertar que ‘el 21 de desembre ens ho juguem tot; la República, l’escola catalana,
la policia, els mitjans de comunicació i les polítiques socials. També ens juguem el
futur de les Terres de l’Ebre perquè els del 155 són els del Càstor, els dels peatges
per rescatar les autopistes radials de Madrid, els que han suspès l’impost nuclear
i els del transvasament’.  L’acte el va cloure el diputat Gabriel Rufián que va  co-
mençar fent una referència a l’1 d’octubre: ‘la pàtria que es va guanyar en aquest
pavelló i es va proclamar el 27 d’octubre es defensa el 21 de desembre. Aquí us
van apallissar a cops de porra i ho heu que recordar el 21 perquè els hem d’apa-
llissar a vots’. Rufián va afirmar que ‘som l’única amenaça al règim del 78, a un
status quo indigne i indecent, i qui us digui que si marxa Rajoy això canviarà,
menteix’. I va respondre l’oferta de tripartit amb el PSOE plantejada per Xavier
Domènech que  ‘Esquerra no pacta amb carcellers ni amb espoliadors’, i va fina-
litzar l’acte fent una crida ‘a guanyar les eleccions als carcellers del 155 i al front
nacional taronja’.

‘Respondre en vots a les urnes els
cops de porra rebuts l’1 d’octubre’
Acte de campanya d’Esquerra Republicana-Catalunya SÍ, a la Ràpita Puigdemont demana guanyar el 21-D ‘per evitar-ho’

Amb un missatge en directe des de
Brussel·les, en l'acte de la candidatura a
Tortosa, el cap de llista de Junts per
Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont,
va alertar que l'Estat vol empresonar
"tota una generació" de polítics, des-
prés que el Suprem hagi demanat inves-
tigar els membres del "comitè estratè-
gic" per a la independència. Segons
l’ACN, el candidat va demanar guanyar
el 21-D per evitar que l'Estat tingui l'a-
val per a empresonar els dirigents polí-
tics. Si l'independentisme no guanya el
21-D, i els constitucionalistes s'imposen
a les eleccions, tindran el "permís" que
"mai no han tingut", segons el candidat
de JxCat. Des de la capital de Bèlgica,
Puigdemont va constatar que l'article
155 simbolitza les "lleixes buides" del
Museu de Lleida, després que les obres
de Sixena hagin marxat a Aragó. En
aquest tema, el candidat va afirmar que
el conseller de Cultura destituït, Lluís
Puig -amb ell a Brussel·les-, ha demos-
trat "més dignitat" a l'"exili" defensant
el patrimoni de Lleida que l'alcalde de la
ciutat, el socialista Àngel Ros, des de la
"poltrona". A més, Puigdemont va des-
criure el batlle del PSC com "el repre-

sentant de Mariano Rajoy". D'altra
banda, Pujol ha comparat les "nines
russes" amb les figures dels candidats
de Cs, PSC, i PPC: Inés Arrimadas,
Miquel Iceta i Xavier García Albiol, res-
pectivament. En l'acte també hi va par-
ticipar el cap de llista de JxCat per
Tarragona, Eusebi Campdepadrós -
abans a ERC-, que va reivindicar la can-
didatura de Puigdemont perquè és la
que més s'assembla a la "llista única".
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va
apuntar que els governs "més influents
del món" miraran la nit del 21-D el
resultat de la llista de JxCat i els diputats
que hagi assolit el sobiranisme. 
La número dos per Tarragona, Teresa
Pallarès -antiga membre del PSC- va dir
que "no es pot acceptar" l'actitud dels
socialistes que estan "en contra" de la
gent del país, de la seva cultura i la llen-
gua. Finalment, la candidata número
quatre per Tarragona, Mònica Sales, va
insistir que per aconseguir que
Puigdemont torni a Catalunya com a
president restituït cal votar la seva llista.
"Tots tenim l'encàrrec de desplegar la
República, per les persones, l'economia i
la dignitat", va concloure.

Marc Puig acn

‘Un triomf independentista
portarà una ruïna total’

Des d'Amposta, el primer secretari del PSC, Miquel
Iceta, en l’acte central del PSC-Units per Avançar a les
Terres de l’Ebre, va alertar que votar el cap de llista de
Junts per Catalunya (JxCAT), Carles Puigdemont, i el
d'ERC, Oriol Junqueras, és "tornar a posar Catalunya
en mans de la CUP" i que una victòria de l'independen-
tisme el 21-D portarà Catalunya a una "ruïna total" i
més 155. Així mateix, dilluns va tenir lloc l'acte electo-
ral del PSC-Units per Avançar de Tortosa, en que parti-
ciparen, entre altres, Salvador Illa, Secretari
d'Organització del PSC i Rosa M Ibarra, cap de llista per
Tarragona. I, dins de la campanya, el líder d’Units per
Avançar, Ramon Espadaler, es va reunir dimarts amb un
nodrit grup d’empresaris de les Terres de l’Ebre.

Catalunya en Comú insisteix
en un pla d’industrialització

El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem va visitar
divendres passat la Fira de Nadal de Tortosa acompan-
yat pel candidat ebrenc, Carlos Sanchis i la regidora de
Movem Cinta Galiana. Xavier Domènech va tornar a
proposar un pla d'industrialització per les Terres de
l'Ebre. 
Segons informa ebredigital.cat, el cap de llista dels
comuns es va referir a les Terres de l’Ebre com un terri-
tori que ha quedat "expulsat del debat públic a
Catalunya" i que ha estat el més perjudicat per la crisi
econòmica. 
Domenech va posar èmfasi en la necessitat d’un pla de
reindustrialització i un estudi sobre la salinització del
Delta de l’Ebre i els cabals ecològics del riu.

La CUP avisa que la via
unilateral és l’única possible

La CUP va triar Deltebre per celebrar el seu primer
míting de campanya el passat dijous. La candidata
número sis per Barcelona, l’escriptora Bel Olid, i el cap
de llista per Tarragona, Xavier Milian, es van reafirmar
en la necessitat de seguir amb la via unilateral. 
La CUP avisa que el marc autonomista no té recorregut
i posa d’exemple les 46 lleis aprovades pel Parlament
suspeses pel Tribunal Constitucional. Bel Olid, la núme-
ro 6 de la CUP per Barcelona, va apel·lar als indepen-
dentistes indecisos a votar la CUP com el partit que
més pot empènyer per la República. Avui divendres (20
h), al Centre Cívic de Ferreries de Tortosa, acte central
amb Isabel Vallet (exparlamentària), Èrica Bel (cap de
llista a l'Ebre) i Xavi Rodríguez (regidor de Tortosa).

‘L'Estat vol empresonar 
tota una generació de polítics’
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ANUNCI

d'informació pública del Projecte constructiu de les obres pendents d’executar de millora dels col.lectors en alta de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) i de la llista dels béns i els drets afectats per l’execució
de les obres, clau: LSA.00017/01.P5.
L’Agencia Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 25 d’octubre de 2017 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’exa-
men, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu de les obres pendents d’executar de millora dels col.lectors en alta de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) i de la llista dels béns i els
drets afectats per l’execució de les obres, clau: LSA.00017/01.P5, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d'aquest anunci en el
DOGC, en hores d'oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Demarcació Territorial de les Terres de l'Ebre de l'Agència Catalana de l'Aigua, Carrer de Santa Maria Rosa Molas, 41, 43500  Tortosa.
Ajuntament de l’Ametlla de Mar, Carrer Sant Joan, 55, 43860 l'Ametlla de Mar.
També es podrà consultar el projecte a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua a la següent adreça: http://aca-web.gencat.cat/aca/projectesobresip.
Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que consi-
derin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix
el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 26 d'abril de 1957, qualsevol persona interessada o
titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles
errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legis-
lació vigent.
Barcelona, 30 de novembre de 2017 Sílvia Esteve Garcia

Cap de Departament de Gestió Administrativa

Terme municipal de l’Ametlla de Mar
Finca de projecte núm.:  AME001
Polígon: 013
Parcel.la: 9000
Titular: Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 0
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 320
Naturalesa: Urbana
Equival a AME001 dels expedients previs. Ja es van realitzar
actuacions i per tant es va aprofitar l’ocupació temporal.

Finca de projecte núm.: AME004
Polígon: 049
Parcel.la: 07
Titular: Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 0
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 258
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 846
Naturalesa: Rústica
Equival a AME003 dels expedients previs. donat que en la
fase anterior ja es van expropiar i 182 m2 de servitud de línia
elèctrica, a l’actualitat només calen 76 m2 de servitud de línia
elèctrica. en quant a l’ocupació temporal, ja es va actuar i per
tant es va aprofitar.

Finca de projecte núm.: AME005
Polígon: 049
Parcel.la: 06
Titular: Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 0
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 27
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 419
Naturalesa: Rústica
Equival a AME004 dels expedients previs. En la fase anterior ja
es va expropiar més fins i tot que la superfície que es precisa
ara per a servitud de línia elèctrica. En quant a l’ocupació tem-
poral, ja es va actuar i per tant es va aprofitar.

Finca de projecte núm.: AME006
Polígon: 049
Parcel.la: 9006
Titular: AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS,
SA
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 167
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 631
Naturalesa: Rústica
Equival a AME006 dels expedients previs, en la fase anterior ja
es va expropiar més fins i tot que la superfície que es precisa
ara, per la qual cosa ara no cal fer cap tipus d’acta addicional a
la ja realitzada.

Finca de projecte núm.: AME007
Polígon: 047
Parcel.la: 24
Titular: Vendrell Cedo, Neus
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 244
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 607
Naturalesa: Rústica
Equival a AME039 dels expedients previs. Donat que en la
fase anterior ja es van expropiar més superfície de servitud de
pas i 390 m2 se servitud de pas, en l’actualitat només calen
217 m2 d’ocupació temporal.

Finca de projecte núm.: AME008
Polígon: 047
Parcel.la: 43
Titular: Germans Bardí Safont
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 0
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 334
Naturalesa: Rústica
Equival a AME040 dels expedients previs. en la fase anterior ja
es va expropiar més fins i tot que la superfície que es precisa,
per la qual cosa ara no cal fer cap tipus d’acta addicional a la ja
realitzada.

Finca de projecte núm.: AME009
Polígon: 047
Parcel.la: 25
Titular: Germans Bardí Safont
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 408
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.598
Naturalesa: Rústica
Equival a AME041 dels expedients previs. Donat que en la fase
anterior ja es van expropiar 263 m2 de servitud de pas i 805 m2
d’ocupació temporal, en l’actualitat només calen 145 m2 de ser-
vitud de pas i 793 m2 d’ocupació temporal.

Finca de projecte núm.: AME011
Polígon: 047
Parcel.la: 38
Titular: Consarnau Samarra, Josep
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 369
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.272
Naturalesa: Rústica
Equival a AME042 dels expedients previs. en la fase anterior
ja es va expropiar més fins i tot que la superfície que es pre-
cisa, per la qual cosa ara no cal fer cap tipus d’acta addicional
a la ja realitzada.

Finca de projecte núm.: AME012
Polígon: 047
Parcel.la: 65
Titular: Arjona Díaz, Francisco
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 385
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.233
Naturalesa: Rústica
Equival a AME023 dels expedients previs. existeix una acta de
reunió on el Sr. Arjona accepta l’augment de superfície (veure
apèndix 5), per la qual cosa ara no cal fer cap tipus d’acta addi-
cional a la ja realitzada.

Finca de projecte núm.: AME013
Polígon: 047
Parcel.la: 9002
Titular: Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 13
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 41
Naturalesa: Rústica
Equival a AME027 dels expedients previs. En la fase anterior ja
es va expropiar més fins i tot que la superfície que es precisa.
En quant a l’ocupació temporal, aquesta ja va ser aprofitada en
les fases anteriors.

Finca de projecte núm.: AME014
Polígon: 047
Parcel.la: 80
Titular: Frasnedo Albiol, Jesús
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 67
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 178
Naturalesa: Rústica
Equival a AME020 dels expedients previs. En la fase anterior
ja es va expropiar més fins i tot que la superfície que es pre-
cisa. En quant a l’ocupació temporal, aquesta ja va ser apro-
fitada en les fases anteriors.

Finca de projecte núm.: AME017
Polígon: 012
Parcel.la: -
Titular: Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 119

Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 757
Naturalesa: Rústica
Equival a AME034 dels expedients previs. La servitud de pas
de col·lector fa referència a una nova conducció no compresa

Finca de projecte núm.: AME015
Polígon: 50879
Parcel.la: 04
Titular: Corsarnau Samarra, Josep
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 0
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 37
Naturalesa: Urbana
Equival a AME032 dels expedients previs. L’ocupació temporal
d’expedients anteriors ja va ser aprofitada en les fases ante-
riors.

Finca de projecte núm.: AME016
Polígon: 012
Parcel.la: -
Titular: Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 0
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 0
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 37
Naturalesa: Rústica
Equival a AME030 dels expedients previs. L’actuació es fa dins
de la servitud de pas del col·lector ja executat.. En quant a l’o-
cupació temporal, aquesta ja va ser aprofitada en les fases
anteriors.

Finca de projecte núm.: AME002
Polígon: 049
Parcel.la: 35
Titular: Vila Plaza, Rafael
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 0
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 20
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 68
Naturalesa: Rústica
Equival a AME005 dels expedients previs. en la fase anterior
ja es va expropiar més fins i tot que la superfície que es pre-
cisa ara, per la qual cosa ara no cal fer cap tipus d’acta addi-
cional a la ja realitzada.

Finca de projecte núm.: AME003
Polígon: 049
Parcel.la: 9010
Titular: Ajuntament de l’Ametlla de Mar
Superfície d’expropiació, en m2: 0
Superfície de servitud de pas col.lector, en m2: 0
Superfície de servitud de pas línia elèctrica, en m2: 14
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 43
Naturalesa: Rústica
Equival a AME002 dels expedients previs. donat que en la fase
anterior ja es van expropiar 285 m2 d’ocupació temporal a l’ac-
tualitat només calen 14 m2 de servitud de línia elèctrica.

ANNEX

en les expropiacions prèvies. L’ocupació temporal d’expedients
anteriors ja va ser aprofitada en les fases anteriors.

AMETLLA DE MAR
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AMPOSTA

Prop d’una seixantena de
parades d’artesans, ali-
mentació i comerç parti-
ciparan el proper diu-
menge  a la vintena edi-
ció del Mercat de Santa
Llúcia. El Mercat, que
obrirà a les 10 del matí,
estarà ubicat al carrer
Major, plaça de
l’Ajuntament i carrer
Corsini. 
D’altra banda, demà dis-
sabte, més de 150
xiquets i xiquetes i els
seus pares aniran a bus-
car la manada de tions
que han arribat a
Amposta coincidint amb
les festes nadalenques.
Serà a les 16 h. al parc
municipal i després de
prèvia inscripció per un
preu de 5 euros solidaris
que aniran destinats a la
Marató de TV3.
L’activitat ‘Anem a buscar
el Tió’ dóna tret de sorti-
da al programa nadalenc.

Mercat de
Santa Llúcia

El Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient construirà una mota, una ele-
vació de terreny de poca altura, que ha d'evitar les inundacions a la badia dels Alfacs, al
delta de l'Ebre. La mota se situarà al llarg del límit nord de la badia on també s'hi habilitarà
un camí de ronda. 
L'actuació té un pressupost de 863.000 euros i s'executarà en dos mesos. Les obres s'es-
tenen als termes municipals de Sant Carles de la Ràpita i Amposta i són la primera fase del
projecte de millora mediambiental d'aquest marge deltaic dels Alfacs. 
Aquestes mesures s'implementen per adaptar la plana deltaica al canvi climàtic i a l'incre-
ment del nivell del mar.
El camí de ronda que s'habilitarà a la zona nord de la badia dels Alfacs permetrà recuperar
i gaudir aquest tram de costa al delta de l'Ebre. 
L'actuació es farà entre el desguàs de la fortalesa àrab i la Torre de Sant Joan. Les obres
han de començar el 25 de gener.

El Ministeri de Medi Ambient farà l'elevació de
terrenys a la badia dels Alfacs abans de la primavera

La Policia Local d'Amposta ha informat que aquest dimarts al migdia
han localitzat, sa i estalvi, el veí d'Amposta, de 39 anys, que estava
desaparegut des del passat dimarts. 
Segons l’ACN, els agents, després de rebre un avís, han trobat l'ho-
me donant tombs per Amposta i l'han traslladat a un centre mèdic
per fer-li una revisió. La família havia denunciat la seva desaparició
a finals de la setmana passada, després que perdessin el contacte
amb ell, la matinada del passat 5 de desembre. Els Mossos
d'Esquadra i la Policia Local havien demanat la col·laboració ciuta-
dana per trobar-lo i havien difós una fotografia de l'home i una des-
cripció de la vestimenta que duia en el moment de la desaparició.

Localitzen sa i estalvi l'home
desaparegut a Amposta 

La Policia Local el va trobar passejant pel municipiLes obres licitades, amb un pressupost de 863.000 euros, evitaran inundacions

El candidats al Parlament Lluís Salvadó
i Irene Fornós, acompanyats del direc-
tor dels Serveis de Salut a les Terres de
l’Ebre, Ismael Piñas, i de la regidora
Maria Jesús Vinya, han presentat la
proposta d’impulsar un ens públic de
les Terres de l’Ebre per gestionar la
Xarxa Hospitalària del nostre territori.
Després de destacar que  durant
aquesta legislatura el Departament
dirigit per Esquerra ha recuperat per a
les Terres de l’Ebre la Gerència
Territorial de l’Institut Català de la
Salut, Salvadó ha manifestat que ‘cal
impulsar instruments per disposar des
de les Terres de l’Ebre d’una xarxa hos-
pitalària competitiva’.  Això ho ha con-
traposat amb el fet que ‘fins ara els
hospitals de les Terres de l’Ebre han
estat gestionats per instruments
externs al territori amb unes prioritats
també externes a les nostres, com des-
graciadament s’ha vist amb el cas de
l’Hospital de Móra d’Ebre’. És per això
que Salvadó s’ha compromès a impul-
sar durant la nova legislatura ‘una

empresa 100% pública gestionada de
forma integrada i des de les Terres de
l’Ebre per tal de gestionar a curt termi-
ni tota la nostra xarxa hospitalària’. Pel
candidat republicà ‘aquest és un ens
estratègic, tant des de la perspectiva
de millora de la qualitat assistencial
dels ciutadans, com des de l’ocupació
laboral que representen els milers de
treballadors del conjunt d’Hospitals de
les Terres de l’Ebre’.

Esquerra impulsarà un ens públic
per gestionar la xarxa hospitalària

De les 4 comarques ebrenques

La Policia Local d’Amposta és el primer cos de poli-
cia local de les Terres de l’Ebre en estrenar la nova
uniformitat que el departament d’Interior ha dis-
senyat per unificar tots els cossos de seguretat del
país. En el marc de la Fira de Mostres es va fer la
presentació d’aquesta nova uniformitat que passa
a ser de color blau fosc amb les espatlles de color
groc. Tant a l’esquena com al cantó dret del pit de
la camisa i la jaqueta hi figura la paraula Policia,
serigrafiada en blanc o gris clar reflectant. Al cantó
esquerra hi figura l’escut propi de la Policia Local
d’Amposta.  Aquest nou uniforme l’utilitzaran
totes les policies locals del país i també als Mossos
d’Esquadra -en aquest cas amb les espatlles blaves.

La Policia Local d’Amposta estrena
la nova uniformitat de país

És la primera que ho fa a les Terres de l’Ebre
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LA RÀPITA

*La Ràpita se submergirà
el cap de setmana en una
de les mobilitzacions
solidàries més fortes al
país, la Marató de TV3,
que enguany recollirà
fons per a la investigació
de les malalties infeccio-
ses. Durant el dissabte i el
diumenge, la regidoria
d’Atenció a les Persones
ha organitzat un intens
programa d’actes, que
inclou la participació
solidària d’entitats locals. 

*L’Ajuntament ha fet
públiques les bases per a
la constitució i posada en
funcionament d’una
borsa de treball per al
desenvolupament provi-
sional de llocs de treball
de tècnic de gestió.

*L’església Nova va acollir
ahir la presentació del
darrer llibre de poemes de
Miquel Reverté: ‘Gairebé
vint poemes d’amor i una
nota aclaridora’. 

Més notícies

La Guàrdia Civil s’encarregarà de la seguretat interior de les centrals nuclears catalanes a
partir de l’any vinent per repel·lir un possible atac “maliciós” exterior, segons ha confirmat
aquest dimarts el president de l’Associació Nuclear d’Ascó i Vandellòs (ANAV), José
Antonio Gago. Aquesta mesura, que s’adopta en el marc de l’alerta antiterrorista, implicarà
l’estada de 35 agents dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) en cadascuna de les dues
centrals. Els efectius s’hi estaran en torns de 15 dies, per la qual cosa el contingent estarà
format per un total d’uns 140 agents. L’ANAV assumirà els més de 8 MEUR d’anuals que
costarà aquesta activitat policial -a raó d’uns 61.000 euros per agent- i el seu allotjament
dins les centrals. 
“Sempre estarem a favor de tot el que sigui protegir la instal·lació, i un atac maliciós contra
una nuclear és una cosa que sempre vols evitar”, ha assegurat el director de l’ANAV.
Segons Gago, amb els mitjans actuals no se sap fins a quin punt es podria evitar una “ame-
naça seriosa”, per la qual cosa s’ha mostrat convençut que la “força pública” a l’interior
és el millor mode de reacció, malgrat el cost que els suposarà. 

Agents de la Guàrdia Civil protegiran l’interior de
les centrals nuclears catalanes

En la darrera sessió ordinària del Ple municipal d’Alcanar, la ciutada-
nia va fer la primera pregunta al Ple en relació amb les actuacions
que el consistori porta a terme a la zona d'Alcanar-Platja. Les pre-
guntes del públic es van formular en el punt de precs i preguntes i
foren retransmeses en directe per Alcanar Ràdio i compartides per
podcast al web i les xarxes socials de l'Ajuntament. Joan Roig, regi-
dor de Participació Ciutadana, es mostra molt satisfet per aquest pas
fet en matèria de participació. "És un exemple de la gestió municipal
basada en la transparència i en la dotació d'eines i instruments als
veïns per a que puguen incorporar-se a la presa de decisions que
afecten la seua quotidianitat". Aquest exercici de participació activa
de la ciutadania està regulat pel Reglament de participació ciutada-
na, aprovat pel Ple al gener de 2017, després d’un procés participa-
tiu, i té com a objectiu fomentar la col·laboració i la corresponsabili-
tat dels veïns i veïnes.

La ciutadania intervé per primera vegada
en el Ple municipal

D’AlcanarA partir de l’any vinent

La producció de les
empreses de les
Terres de l’Ebre ha
crescut durant el pri-
mer semestre del
2017 i ho ha fet
d’una manera més
pronunciada que els
dos últims anys, des
que es va començar a
analitzar la situació
econòmica a través
de l’Índex del Clima
Empresarial de les
Terres de l’Ebre, un
informe que elabora
la Càtedra
d’Economia Local i Regional (CELiR)
del campus Terres de l’Ebre de la URV
a partir d’enquestes qualitatives a més
d’un centenar d’empreses de les qua-
tre comarques de l’Ebre. En aquest cin-
què Índex, presentat aquest dimarts al
Casal d’Amposta, s’ha constatat que la
producció de les empreses ebrenques
ha crescut amb un índex ponderat de

2.523. 
D’altra banda, per primera vegada, en
l’elaboració de l’Índex del Clima
Empresarial a les Terres de l’Ebre s’ha
preguntat als empresaris sobre com els
està afectant l’actual situació política
de Catalunya. El 70% diuen que no els
ha afectat a la facturació durant
aquest primer semestre, però creuen
que sí que els afectarà el proper.

‘La producció i l’ocupació a les
empreses de l’Ebre ha crescut’
Ho constata l’Índex del Clima Empresarial de la CELiR

L’Ajuntament de l’Aldea i Càritas han signat un
conveni amb el qual s’assegura l’ajut a les famílies
més necessitades i  amb menys recursos.
Amb aquest conveni de col·laboració conjunta es
podrà millorar les condicions de la gent amb risc
d’exclusió social i els voluntaris de Càritas, conti-
nuaran realitzant aquesta gran tasca benefactora a
la nostra població.
D’altra banda, dins de la informació del municipi,
aquest cap de setmana tenen lloc les Jornades
Culturals Scrua que inclou la Fira de Santa Llúcia,
que es celebrarà diumenge. Per últim, la setena
Cursa de l’Aldea i Canicross seran el dia 24 de
desembre.

Conveni entre l’Ajuntament 
de l’Aldea i Càritas

Assegura l’ajuda a les famílies més necessitades

Presentació de l’Índex del Clima Empresarial, a Amposta.

Signatura del conveni entre l’Ajuntament aldeà i Càritas.
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EN UN MINUT

*HORTA DE SANT
JOAN: una menor,
d’uns 12 anys, crítica
després de ser atropella-
da per un camió mentre
anava en bici a Horta de
Sant Joan, dissabte. Un
helicòpter medicalitzat
va traslladar-la a l'hospi-
tal Vall d'Hebron de
Barcelona.

*RIBERA D’ART: “Tenim
el món a les nostres
mans, la convivència és
la clau”. Aquesta obra
de la jove Mar Lahoz
Sáez és la guanyadora
de la segona edició del
Premi Ribera Art 2017,
una cita convocada pels
Serveis de Joventut del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre per pro-
moure la vessant més
creativa dels joves. En la
segona edició del Ribera
Art, amb la convivència
com a temàtica, optaven
al premi vuit obres, rea-
litzades per estudiants
de l’Escola d’Art de
Móra la Nova.

Més notícies

L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha subrat-
llat que el tancament de la planta de
producció de clor, després de 118 anys
de funcionament, és una notícia, que
"no per esperada, deixa de ser trista".
Mur ha apuntat que el municipi viu
"un moment difícil " i que la situació
econòmica, laboral i social de Flix és
"complicada" en aquests moment.
"La nostra gent l'haurà de saber
afrontar amb valentia i decisió", ha
demanat l'alcalde. 
Ercros, actual propietària de la fàbrica,
reduirà la plantilla del complex químic
de 120 treballadors a 44, però seran
moltes les empreses contractistes i
d'altres serveis que se'n veuran perju-
dicades. Mur ha reconegut que, de
moment, el pla de reindustrialització
en el qual col·laboren la Generalitat i
Ercros no està tenint resultats però
confia que, amb mesures com la decla-
ració d'interès general, es puguin apli-
car incentius i bonificacions que ani-
min noves indústries i empreses a esta-
blir els seus centres de producció a
Flix. 
D’altra banda, segons ACN, l’empresa
Covestro invertirà 200 MEUR a

Tarragona i hi construirà una planta
pròpia de producció de clor.
La filial de Bayer, que va estar a punt
de tancar portes fa menys d'un any,
anuncia ara que vol incrementar en
50.000 tones la producció anual
d'MDI.

Ercros tanca la planta de producció de
clor que funcionava des de feia 118 anys

Només seguirà un terç de la plantilla del complex químic

La Fatarella va celebrar la Festa de l’Oli 2017, en la
seua 19a edició. La situació política actual que viu
el país va fer decidir  a l'Ajuntament a eliminar l’ac-
te oficial d’inauguració, si bé es va mantindre l’acte
d’entrega dels premis als millors olis d’oliva de la
comarca, el premi Terraltí, instituït per la
Denominació d’Origen Protegida Terra Alta. El
jurat va lliurar menció especial a l’Escola Agrària de
Gandesa. El premi al millor oli fruitat va anar a
parar a la Cooperativa Agrícola Sant Josep de Bot.
El premi al millor oli equilibrat va ser per a Az-
Azeytum, de Batea. I el premi al millor oli prèmium,
per a ‘La Gaeta’, de Vallespí Vidal, de Vilalba.

Guanyadors del Premi Terraltí
als millors olis d’oliva
Festa de l'Oli de la Fatarella

Premi al millor oli prèmium.
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Des de la Federació
de l’Ebre del PSC s’ha
respost de manera con-
tundent després de la
presentació de la moció
de censura contra els
presidents dels consells
comarcals del Baix Ebre
i del Montsià. En aquest
sentit el Primer Secreta-
ri de la Federació Manel
De la Vega ha denun-
ciat  “l’apartheid polí-
tic” que estan patint els
càrrecs i militants socia-
listes del territori i ha
acusat a ERC d’incom-
plir el pacte de progrés en que s’havia arribat als dos ens comarcals ebrencs.
Per la seva banda el President del Consell Comarcal del Montsià, Francesc Mi-
ró ha denunciat que ERC al Montsià fa mesos que han fet deixadesa de les
seves funcions: “el que han fet és molt greu. Natros no hem estat deslleials.
Hem estat 6 mesos treballant molt, amb il·lusió i són ells els qui de manera
unilateral han trencat el pacte”. Miró ha avisat que “ farem una oposició fer-
ma, estarem amatents i no en deixarem passar ni una”. Enric Roig, President
del Consell Comarcal del Baix Ebre ha assegurat que la moció de censura “ha
estat una “xapussa” des del punt de vista de la forma i del fons. Estan tren-
cant possibles ponts d’entesa per a les properes eleccions municipals” – ha
avisat- i a més ha volgut carregar contra els consellers del pdecat: “S’ha de-
mostrat que qui mana al Baix Ebre és Ferran Bel. Podem dir que ara mateix,
votar ERC al Baix Ebre és votar a Ferran Bel”. Finalment, dir que el PSC podria
sortir de la direcció del COPATE pel trencament als consells comarcals.

El trencament dels pactes als consells
comarcals és una ‘deslleialtat’

El PSC acusa als republicans de trencar-los ‘de manera unilateral i sense motiu’

L’equip de govern de l’Ajuntament de Deltebre s’ha reunit amb el sector turístic del nucli de Riumar per fer un balanç
d’aquest any que està a punt de finalitzar i preparar la temporada turística per al proper 2018. S’han presentat les
dades captades pel Punt d’Informació Turística ubicat al Consell de Riumar. Aquestes posen de manifest que la majo-
ria de visitants del nucli de Riumar, gairebé un 32%, procedeixen de Catalunya. Seguit ben de prop pels turistes fran-
cesos, amb un 27.50% i pels turistes espanyols amb un 26.50%. Altres procedències destacades, tot i que en menor
mesura, són Alemanya, Regne Unit, Bèlgica i Suïssa. D’altra banda, una de les qüestions més debatudes ha estat la
gestió dels residus i el control de la plaga de mosquits que s’ha realitzat durant tot aquest estiu. En aquest sentit, la
majoria d’intervencions han expressat la seva inquietud davant d’aquesta problemàtica i s’han demanat millores en
aquest servei. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “malgrat que tant la gestió dels residus i el control
del mosquit són competències delegades al COPATE per part dels ajuntaments del territori, seguirem de ben a prop
aquesta qüestió per tal que la gestió que es realitzi sigui la més acurada possible”.

Riumar es consolida com a reclam turístic 
per als catalans i catalanes

La gestió dels residus i el control de la plaga de mosquits del COPATE, major problemàtica

‘Seria el més coherent amb el que s’ha fet als consells comarcals’

Josep Antoni Navarro, regidor d’Esquerra
Republicana de Catalunya a Camarles i
candidat més votat a les darreres elec-
cions municipals, ha manifestat que:
‘davant l’acord de governabilitat signat
pel PdCat i Esquerra Republicana al
Consell Comarcal del Baix Ebre pel qual
l’alcaldessa del nostre poble, Sandra
Zaragoza, en serà la nova presidenta, tro-
bem coherent oferir-li el nostre suport a
nivell local sempre que, i igualment que
hem fet al Consell, deixi de governar
l’Ajuntament amb els representants del
PSC, partit que ha donat suport a l’aplica-
ció del 155’. Navarro ha recordat en el
mateix sentit que ‘seria del tot lògic i
coherent amb allò que hem fet als
Consells del Montsià i el Baix Ebre que el
PdCat deixés de governar amb el PSC a la
Diputació de Tarragona, i formés un
govern sobiranista. De fet, aquesta és
l’administració local més important i, per
tant, no entenem que en aquest cas pre-
valguin més els interessos de partit que
els de país’. 
Sandra Zaragoza, l’alcaldessa de
Camarles, on governa amb el PSC, ha
aclarit que no es preveu un trencament
perquè l’acord ja incloia la defensa del
procés i els regidors del PSC de Camarles
ja han donat suport per aprovar les

mocions en contra del 155 i també per la
llibertat dels ‘presos polítics’.

Móra la Nova

D’altra banda, Esquerra Republicana
anunciava fa just dos mesos que trencava
el seu acord amb el PSC a l’Ajuntament
de Móra la Nova i passava a governar en
minoria. 
Segons informa ebredigital.cat, la relació
entre els dos partits segueix sent fluïda i
ara els socialistes es mostren disposats a
facilitar l’aprovació del pressupost muni-
cipal del 2018.

J. Antoni Navarro, regidor d’ERC a Camarles.

El PDECat ofereix un xec en blanc a ERC 
per fer fora al PSC del govern de l’Ametlla 

Si a Móra la Nova les pressions internes van
desembocar en el trencament entre Esquerra
i el PSC, en altres poblacions com l’Ametlla
de Mar el pacte de govern entre aquestes for-
macions s’ha mantingut. Però ja hi ha movi-
ments externs per evitar-ho. Tal com informa
l’ebredigital.cat, des del PDECat s’assegura
que s’ha ofert un xec en blanc a l’alcalde
calero Jordi Gaseni perquè trenqui el pacte i
pugui governar sense els socialistes.
Asseguren que li donarien l’estabilitat
necessària, aprovant pressupostos i totes les
mocions importants.

El moviment 'AP-7 Gratuïta' insta els partits a
explicar quin model de mobilitat defensen

Es demana que es manifesten durant la campanya

El moviment transversal per una AP-7 Gratuïta ha presentat una bateria de pregun-
tes, que inclouen propostes de millora de la mobilitat i la seguretat a l'N-340 i l'AP-
7, que voldrien que tots els partits polítics responguessin en aquesta campanya elec-
toral. El portaveu, Llorenç Navarro, ha assenyalat que les dues infraestructures són
claus per al desenvolupament del territori però també són "la porta d'entrada i sor-
tida del país" i cal que estiguin "ben dotades". Segons l’ACN, el moviment social,
que porta més de dos anys tallant cada setmana la 340 per demanar la gratuïtat de
l'autopista per a tothom, alerta que la bonificació per desviar obligatòriament els
camions de la nacional a l'autopista és només l'avantsala de la vinyeta que es vol
imposar a tots els ciutadans que l'ús de les vies ràpides, un cop acabi la concessió de
l'AP-7, el 2019. Els veïns rebutgen aquest model de "privatització de la via pública".

ERC de Camarles demana a l’alcaldessa
que ‘trenqui el pacte amb el PSC’
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Estem vivint una temporada surrealista. La Cava pot tenir
diverses altes de jugadors que arribaran de fora. El
Tortosa, tres de Barcelona i dos d'Andalusia. No són els
únics que segueixen aquesta estel.la d'una política de fit-
xatges d'una altra galàxia. La Rapitenca, que té la millor
pedrera d'aquesta comarca, els jugadors que pugen del
futbol base els incorpora a la Quarta catalana i fitxa a 9
jugadors que no són de casa. 
Els directius o secretaris tècnics fan la seva tasca. Jo no la
critico. Tot el contrari, l’aplaudeixo perquè miren pel seu
club. Però la veritat és que no la comparteixo. Que el
mercat esta difícil, ho sabem. Que hi ha pocs jugadors i
han de recórrer a altres zones perquè aquí no en troben
per al seu projecte, també ho sabem. Però treballem a
curt termini o llarg termini? Aquesta és la qüestió. Si cada
any canviem d'entrenador i de projecte, anem malament.
Així està el futbol, no només a les nostres comarques sinó
a la resta de Catalunya. Els nostres directius no només es
posen nerviosos, fitxen d'on calgui, en això són genuïns.
La temporada passada la Rapitenca es va portar a un gran
jugador: Brahian, des de Paraguai. Fa unes setmanes el
Tortosa va provar al brasiler Igor Pato que va ser interna-
cional sub18. No tenim límit. Jo penso que si no hi ha
jugadors a la nostra terra és perquè no se’ls dóna oportu-
nitats. Però clar si els clubs volen estar el més amunt pos-
sible a costa de fitxar i fitxar, és un problema. Si els clubs
s'adequen a la realitat d'estar a la categoria que els
correspon i amb un 80% de jugadors locals en la seva
plantilla, hi hauria menys ‘lio’, menys pressió i potser més
espectadors al camp. Però aquí som competitius, ens
agrada ser millor que el del costat i ens va la marxa.

L’opinió de Joaquin Celma. 
No hi ha jugadors

EL CALERO ÉS EL DIRECTOR ESPORTIU DEL CLUB ANDALÚS

Àlex Gómez afronta enguany la seua tercera temporada
al Còrdova. El tècnic calero ha anat progressant des que va
arribar al club andalús i enguany és el director esportiu de
l’entitat. És l’any amb més responsabilitat i també, fins ara,
el més complicat pel que respecta al primer equip, a la Se-
gona divisió A. El Còrdova és cuer i ja porta tres entrena-
dors: José Luis Carrion, Juan Merino i ara Jorge Romero,
tècnic del filial que ha agafat recentment el conjunt de la Li-
ga 123. Àlex Gómez indica que “tinc la consciència molt
tranquil.la de la feina feta. La veritat és que a la pretempo-
rada, amb la plantilla confeccionada i el joc i els resultats, no
esperàvem trobar-nos ara com estem. En qualsevol cas, sa-
bem que no serà fàcil però la nostra única idea és la per-
manència i per això estem treballant i planificant. Estem
convençuts que revertirem la situació, encara hi ha temps
perquè així sigue. En el darrer partit, contra el Rayo Valleca-
no, tot i que ens van remuntar, es va veure una altra imatge
i actitud. Aquest és el camí”. Però la feina del tècnic de l’A-
metlla de Mar va més enllà del primer equip. Ha creat un
nou projecte de treball, en l’estructura del club: “queda
molt per fer però el balanç fins ara és positiu, tant el filial
com el futbol base funcionen dins dels paràmetres esta-

blerts i pensem que, en uns anys, la feina, en tots els àm-
bits, es veurà reflectida amb joves jugadors que podran te-
nir opcions en el futbol professional. Aquest és l’objectiu i
en aquesta línia es treballa des de la base. En aquest sentit,
per aconseguir-ho, s'està efectuant una molt bona gestió”. 

Àlex Gómez, optimista 
tot i la situació del Còrdova
“Estem convençuts que la revertirem, encara hi ha temps”

Jornada solidària en benefici de Càritas i la Creu Roja

I Torneig Nadal FC Ascó

DISSABTE DIA 23 DE DESEMBRE

El dissabte 23 de desembre, al camp municipal d’Ascó, a
partir de les 10 del matí, es celebrarà el I torneig de Nadal
FC Ascó en categoria debutants-prebenjamins. A més dels
jugadors locals, hi seran els de Móra la Nova, Flix, Gandesa
i Olimpic, clubs que han col.laborat en la jornada solidària.
El donatiu d’entrada és destinarà per menjar i joguines. El
menjar anirà a Caritas d'Ascó, i les joguines a la Creu Roja
de Móra la Nova.

Cordópolis

El calero Àlex Gómez, director esportiu del Córdova.

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Resums amb els gols: Santfeliuenc-Ascó, 

Tortosa-Andorra, Amposta-Gandesa, la Cava-
Ulldecona, Aldeana-R Bítem
i Roquetenc-Olímpic.

22.30 h

Pur ADN de Sant Jaume

Edu Albacar torna a 
liderar l’Elx

ALS 38 ANYS SEGUEIX SENT EL CAPITÀ

Edu Albacar és un orgull per a Sant Jaume d’En-
veja, el seu poble. Als 38 anys, el jugador segueix
liderant l’Elx, com a capità de l’equip. I el més im-
portant, s’ha recuperat d’una greu lesió que l’ha
tingut 4 mesos apartat dels terrenys de joc. La le-
síó, amb operació inclosa, ha estat la més compli-
cada que ha tingut el jugador ebrenc, i de la que
ha patit molt per a recuperar-se. Una vegada ho ha
fet, segueix sent un puntal amb el club amb el que
va jugar a la primera divisió. Un Elx amb el que té
molta vinculació emocional perquè cal recordar
que Albacar va preferir seguir al club quan va rebre
una atractiva oferta del Betis, anys enrera. 
Tot i que amb l’arribada de Baraja, Albacar no

comptava per al tècnic i llavors va passar a ser di-
rector esportiu, la seua perseverància el va dur a
seguir entrenant i a recuperar la capitania de l’e-
quip. 
Edu és un exemple de lluita, coratge i professio-

nalitat.  
A la imatge, Torres i Albacar en una acció del

partit de Copa entre l’At. de Madrid i l’Elx, al Wan-
da Metropolitano, fa dues setmanes.
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EN RECORD A UN COL.LABORADOR

Més Ebre és un gratuit setmanal
que es distingeix per ser proper a
la ciutadania. En més d’una ocasió
he dit que ‘entre tots el fem pos-
sible’. I així és. En el camí, aparei-
xen persones que col.laboren de
forma anònima i totalment desin-
teressada. Persones que s’aproxi-
men un dia mentre estic repartint
el diari, en divendres, i et diuen
que volen ajudar amb el repartiment i, d’aquesta forma,
fer arribar el Més Ebre a molts més indrets. Entre aquests
casos, a Roquetes, estava José Pallarés. Ell m’esperava a
les 7 del matí a l’àntic CAP de Roquetes i allí li deixava
un paquet de diaris. Sempre amb un gran somriure, des-
prenia energia i bon humor. Ell ajudava a fer el nostre
gratuït més gran. La setmana passada, arran d’un acci-
dent es podria dir que domèstic, ens va deixar. Una part
de Més Ebre ja no hi és. Avui ja no li deixaré els diaris
perquè els pugui repartir amb la seua alegria caracterís-
tica. Però quan passaré pel CAP de Roquetes, cada di-
vendres el recordaré. Gràcies per tot José, o ‘Morellano’
com així em vas dir un dia que et podia cridar.

Michel

‘Gràcies per tot, José’

Aquest cap de setmana
torna la competició fut-
bolística. A la Primera
catalana, la Rapitenca
visita demà el penúltim
classificat, el Bellvitge, i
el Tortosa rebrà diume-
ge (17hores) l’Andorra,
equip que té dos partits
menys i que necessita la
victòria per no despen-
jar-se de la zona de dalt.
La derrota, en partit de
recuperació, divendres
passat, a les Borges (3-
1) ha creat dubtes a l’equip andorrà i fins i tot s’ha questionat els darrers dies al seu
tècnic, Marc Castellsagué. 
El Tortosa, en zona de descens i amb la derrota a Alpicat, també necessita imperiosa-
ment la victòria. Tot i que les gestions no s’han aturat, aquesta setmana no hi ha
novetats. Si que les hi haurà la setmana vinent. Destacar que diumenge, a l’estadi, es
presentaran els nous patrocinis. Per un costat, Merkamotor Tortosa i per un altre, tal
com es pot veure a la imatge, els Worlds Sports Games 2019.

El CD Tortosa presenta patrocinis
DIUMENGE, QUAN REBRÀ L’ANDORRA (17H)EL DAVANTER DE L’ASCÓ, AMB LA SELECCIÓ CATALANA

Sergi Moreno goleja

La Selecció Catalana Amateur, el passat cap de setmana,
va obtenir la classificació per la fase intermèdia estatal
de la Copa de les Regions UEFA, amb la participació del
jugador del FC Ascó Sergi Moreno. En el segon xoc, que
va acabar amb victòria davant Extremadura (9-0), va
tenir un paper destacat, sortint com a titular i marcant
dos dels gols, mentre que en el primer, contra Navarra
(1-1), va entrar a la segona meitat. L’Ascó torna demà a
la competició visitant el Santfeliuenc. Foto: FCF

HANDBOL. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (24-21)

Derrota del C. Handbol Amposta Lagrama davant del
3er. Classificat, el BM Elda (24-21), en un partit en què
les pèrdues de pilotes no forçades van fer que la victo-
ria es decantés a favor de les alacantines. La primera
part fou molt igualada, arribant-se al descans amb el
resultat de 13 a 12. La segona, fins al minut 15, va
seguir igualada (19-17) però, a partir d’aquell instant,
les errades no forçades i tirs errats van comportar que
el BM Elda fes un parcial de 3 a 1 agafant un avantat-
ge de 4 gols que ja va ser insalvable, fins el 24-21
final. La situació, al final de la primera volta, és com-
plicada, en zona de descens. Queda molt per davant i
temps per a poder revertir-la. 

La Cava està treballant intensament per a fer
diverses incoporacions. En el moment del
nostre tancament, cap de les gestions estava
tancada i, per tant, podria ser que no es con-
cretessin fins l’any nou. L’equip que ara entre-
na David Torres rebrà demà dissabte
l’Ulldecona (16h), un altre partit clau en la
seua lluita per fugir de la zona de descens. Les
gestions efectuades podrien anar encamina-
des amb jugadors que arribarien de fora de
Catalunya, a l’espera  també d’altres jugadors
que poden rebre la baixa en els clubs en els
que estan. Tot plegat, la directiva s’està mobi-
litzant per intentar sortir de la part baixa de la
taula, després d’una planificació que no va
sortir bé i que va comportar la destitució del
tècnic Isaac Fernández. 
El partit la Cava-Ulldecona és un dels més
interessants de la jornada del cap de setmana.
A la plana 19 teniu els horaris de la darrera jornada de l’any.  

L’Amposta cau a Elda 

SEGONA CATALANA

La Cava, a l’espera de poder 
tancar diverses incorporacions

BREUS

*HANDBOL: derrota
del sènior de l’Handbol
Perelló a la pista del
Club Handbol Lleida
Pardinyes (29-25). Tot
i que la primera part
fou prou igualada i les
perellonenques sempre
van anar un gol per
davant, després els
contraatacs  local foren
letals. Diumenge, des-
plaçament a Canove-
lles, inici segona volta.

*HANDBOL: el sè-
nior  femení del CE
Tortosa es va imposar
per 22-29 a la pista del
Tarragona HC. El partit
es va decidir a la sego-
na meitat, a  favor de
les ebrenques. Pel que
respecta al sènior mas-
culí del club tortosí, cal
dir que van guanyar
per 24-18 al Sant Just.
La millora en defensa
del segon temps va ser
determinant en la
victòria final. 

*VOLEI ROQUETES:
Aquesta passada jor-
nada només van jugar
dos equips. El juvenil i
el cadet masculí. Es
van desplaçar al camp
del Sant Pere i Sant
Pau. El juvenil va per-
dre per 3-0 però els
sets van ser del tot
ajustats, quedant final-
ment els següents par-
cials (25-18, 25-23 i
25-19). Al contrari del
cadet. L'equip local va
ser molt superior al ro-
quetenc, imposant-se
per 3-0 amb parcials
(25-5, 25-13 i 25-11).

David Torres, tècnic de la Cava.
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JOAQUIN CELMA 

JUGADOR
DE LA TORRE 
ADRIÀ 
ISMAIL
PAU CASTILLO 
ION OSLABANU 
JOAN FORCADELL
MANEL VIZCARRO
XAVI MARTELL
ORIOL 
PUXERO 
MANEL SOL 
DANI  
MARC BORT 
ORIOL SUBIRATS 
CALERO

53
46
39
17
11
8
8
6
5
4
4
3
1
1
1

CD ALCANAR
Nº P.

10
16
4
4

1

1

1

1

G. JUGADOR
DIDAC RIUS
SERGI GASPARIN
ROBERT LÓPEZ
JOSEP REVERTÉ
ÀLEX ALEGRE
SERGI AURÉ 
ALEIX SAMPER   
RAMON IBAÑEZ
ALBERT ALEGRE
ALEIX VIZCARRO
NICO RIOS 
MIKAEL DIEGUEZ
LLUC PEPIOL

36
26
24
22
20
19
16
15
13
10
8
5
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

UE ALDEANA
Nº P.

1

8
5
8

2

5

G. JUGADOR
MARC PERELLÓ
ERIK GARRIDO
TORRES 
DAMIÀ 
GUILLEM
DAVID GALLEGO
DAVID RAMÍREZ
MANOLO   
SAMU
AGUS 
ÒSCAR RUIBAL 
GERARD FRANCH
FERRANDO
CRISTIAN REGOLF
PACO CASAS

31
25
25
20
18
16
13
13
13
9
8
6
6
5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF AMPOLLA
Nº P.

1

2

2
10
10
2
8

1
1

4

G. JUGADOR
PAU VALMAÑA 
IVAN GONZALEZ
ISAAC CASANOVA
FELIPE
QUIM CARDONA
GUILLEM PALLISÉ
DAVID MEDINA
IVAN PÁEZ 
ADRIAN
ALEIX LLOBET
CRISTOFER 
JONATAN 
OMAR OLIVERAS
FRAN CORELLA 
JONATAN  TOMÀS

30
26
25
24
20
19
18
9
8
6
5
5
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF AMPOSTA
Nº P.

1
7
5
6
3

5
1
1

2

G. JUGADOR
ALEIX ALMESTOY
RAUL SAUMELL
ROGER RIUS 
MIQUEL PIÑOL
SERGI MANERO 
VICTOR GIL
V. PANISELLO
JOAQUIN 
OMAR
DAVID BLANCH
PAU RIUS 
GERARD
NIL GARCIA
XAVIER
ANGEL HERRERA 

39
35
24
21
18
17
16
12
8
4
4
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CE ARNES
Nº P.

1
8

5

1

1

G. JUGADOR
SERGI MORENO 
ARTUR  GODIA
CHEIKH
PEKE
ENRIC SOCIAS
PATO
HÉCTOR GARCIA
SERGI MASQUÉ 
JOSÉ RAMON
SERGI LÓPEZ
VICTOR 
DANI ARGLIAGA
HÉCTOR RGUEZ.
RICARD 
ANDREU GUIU

30
29
29
22
21
18
16
16
14
12
11
10
9
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

FC ASCÓ
Nº P.

7
2
5
1

2
2

5

G.

JUGADOR
HÉCTOR
TONI CALAFAT 
XAVI FAGES
MARC BRULL
PIÑEIRO
EDGAR PASTO
PEPE 
DAVID MORILLO
FLORIN TAIDER
IVAN ROMEU
RULLO
ERIK 
JORDI BOYER
PAU GALLEGO
SERGI BRULL

28
27
27
23
14
14
12
10
10
10
8
6
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

SCER L’AMETLLA
Nº P.

2
5
3
1
6

2

2

1

G. JUGADOR
JORDI VILANOVA
EDU ESCOTÉ 
MARC VILARROYA
JOEL MARIGOT
ADRIÀ SUÑER
SERGI PRATS 
CARLES LLARCH 
MARC CASTELLVÍ
ENRIC SUÑÉ
JOSÉ LUIS OLIVA 
DIEGO 
JOAN PIQUÉ
ERIC AMADO
RUBEN CIVOR 
ALEJANDRO

40
33
32
14
12
11
10
9
8
8
7
7
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF BATEA
Nº P.

5
2
4
4

4
1

G. JUGADOR
CRISTIAN  
ALEIX SALVADÓ 
VICTOR PUJOL  
PAU SANSALONI
ROBERT 
SERGI CID
JESÚS FERRERES
JOSEP VILANOVA
MOHA BENKIRAN
AITOR ARASA 
RAUL TEIXIDÓ
JOSE LUIS 
EDGAR SAMPER 
DAVID 
GERARD

58
25
24
17
16
13
12
10
10
9
6
4
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF CAMARLES
Nº P.

2
6

6
1
6
1
2

6

3
2
1

G. JUGADOR
FERNANDO MAÑA 
JAUME VELA
XAVI PLATERO
MIKI BOIRA 
ZAID TAKHRIFA
MARC SABATE
GUILLEM 
MOHABENAZIZ
LACHEM OUHDADI
YAGUARD
OMAR BOUAICH
XAVI SUAREZ 
IVAN 
NABIL
AHMED AMRI

45
20
19
17
15
14
12
12
11
10
9
9
7
7
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF CORBERA
Nº P.

1
1

4

3

1
6

G. JUGADOR
JAVIER  DILLA
ENRIC UBALDE
JAUME GUMIEL
GERARD  BES
GERARD  ROIGÉ 
JOSEPH ONGOLA 
PAU RIPOLL
JOSEP 
SERGI GALERA 
ALEXIS PEDRAZA
PAU ANDREU
CRISTIAN VALLÉS
DAVID ROJAS
ENRIC

32
29
26
19
19
17
14
13
13
11
6
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF GANDESA
Nº P.

13

6

2

1
2
1

1

3

G. JUGADOR
JUAN CANALDA
XESCU
RICARD
JOFRE
HANS ESTEBAN 
ALEIX ROYO
CRISTIAN
MANU 
ALEIX  REOLID 
JOAN MARTINEZ
ORIOL VIDAL 
GUILLEM CANA
JOAN CALLARISA
ERIC PASCUAL 
FERRAN VENTAJA

34
24
21 
19
17
16
16
10
9
9
6
5
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

FC GODALL
Nº P.

10

6

3

1

1
1

G.

JUGADOR
JORDI BORRÀS
SOUFAINE
MARC LUCERO 
HICHAM
DANI FLUIXÀ
ISAAC LLAO   
ORIOL PRAT
JORDI RULLO
ANDREU BORRÀS
PAU MARIN
ALBERT MARCH 
ROBERT BELTRAN
SERGI PRATS
JOSEP NAVARRO
FLORE  

39
35
28
16
14
12
11
10
9
6
5
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

Nº P.
2
5
3
1
1
1

2

1

G. JUGADOR
DAVID COSIDO 
MARTI    
CARLOS F.  
CARLOS P.
MARC GARCIA
SERGI ESCODA
LEANDRO ROVIRA  
LLUIS ESPINACH
JORDI TOMÀS 
PAU MONCLÚS
SERGI OTERO 
ALEIX ROBERT
ANGEL 
TONI ONDAZABAL 
PAU 

22
22
17
17
15
15
14
11
10
10
10
8
7
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF CATALÒNIA
Nº P.

4
2
2
2

2
3

1

G. JUGADOR
MIGUEL REVERTE
ROGER SANTAE. 
AMADOR VOCES 
MOCHI
SERGI GRAU
GUILLEM C.  
ROGER SOLA  
MARCELO
MANEL
MARC CASANOVA 
SERGI CASTAÑO  
MARC BERTOMEU
SERGI CURTO
BUENO
JORDI LLABERIA

23
21
17
17
17
16
14
12
9
8
8
6
6
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CD LA CAVA
Nº P.

9
1
2
4

2

G. JUGADOR
DAVID CALLARISA
POL RODRIGUEZ
GERARD 
ISAAC
ÒSCAR QUEROL
KEVIN
GERARD GAVAL.
ORIOL 
JOAN LABERNIA 
MARC LLEIXÀ
JOAN ZARAGOZA
MONFORTE
ERIC ALARCON
JORDI ESCUBEDO
IVAN CAPITAN

36
18
17
17
15
11
9
7
5
5
3
2
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF LA SÉNIA
Nº P.

12
3
2

1

2
4
2

4

G. JUGADOR
CRISTIAN ARASA
IVAN ARASA 
EDU ROIG
ROBERT CARLES 
JOEL RODRIGUEZ
AITOR ROIGET
JOSÉ MULET
EDU ALBIOL
PAU TOMÀS
ADRIÀ SÁNCHEZ 
ERIC SAFONT
ARTURO
F. TOMAS
ALEIX CAMPOS

42
38
25
22
20
16
14
7
6
5
5
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF MASDENVERGE
Nº P.

6
1
3
1

1

1
4
1

G.

JUGADOR
AGUS FORNÓS
JOAN BARRUFET
JOHAN PÉREZ
FREDE GINÉ 
XAVI FUERTES
JOAN BATISTE 
FERRAN 
GENÍS PENA 
ÀLEX CLUA 
YASSINE AYADI
ALEIX MUÑOZ
EDU LLOP
ANDREU TORRES 
ORIOL PENA 

53
28
26
22
17
17
15
9
7
6
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

C AT MÓRA LA NOVA
Nº P.

28

1
1
6

1

5
4
2

1

G. JUGADOR
PAU MUÑOZ
DAVID FERRÉ
QUIM VILA
ALEIX MARTÍ
DANI CALVO
POL BLADÉ
ÓSCAR NOGALES 
JAUME SORIANO
SERGI VILA
AITOR GINÉ
FÈLIX 
MARC ALIS
SAID 
XAVI REVUELTA 
ALBERT TROYANO

44
30
30
23
20
16
8
7
6
4
4
4
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

OLIMPIC
Nº P.

1
1
6
1
7

2

2
1

G. JUGADOR
NARCIS FRANCH
JOAN ESTEBAN
RAUL GONZALEZ 
DIDAC SUBIRATS
VICENT BRULL
JOAB FATSINI 
ADMED
MOHA
ERIC BARBERÀ
MARC MARTÍ
ERIC BRULL 
DAVID FLOX
ORIOL CID 
RAUL ARROYO

55
27
25
24
18
17
14
10
8
7
4
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CE PERELLÓ
Nº P.

1
4
2
2
1
1

2

5

1
3

G. JUGADOR
ROBERT 
PAU GISBERT
RAFIK 
LLUIS CASTELLÓ
ÀLEX   
VICTOR  
RUBEN BARCELÓ 
SANTI PALLARÉS
JORDAN 
KHALID
FOLQUÉ
GERARD MORENO 
REDOUANE
CRISTIAN  
MANU

31
22
21
20
19
15
13
12
10
10
9
6
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF PINELL
Nº P.

2

2

1
2

1
3

G.

30
23
21
21
17
17
14
13
13
11
9
8
8
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

P.
9

2

5

2

4
1
1

G. JUGADOR
IVAN VALLÉS
JOSEP CALLAU
AMADO CLOTET
PEP MONTESÓ
XAVI PASTOR
JAUME GONZALEZ 
AGUSTÍ 
JORDI VENTURA  
EDGAR ESBRÍ
XIMO  MARTI
PAU MUÑOZ  
ALEIX 
CARLES SOLER  
JORDI RODA
JOEL FORNÉ

34
32
22
20
16
14
13
9
7
3
3
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF S BÀRBARA
Nº P.

1
4
6
5

2

2
3

2

G. JUGADOR
ERIC FERNÁNDEZ
MANEL   
J RAMON MARS  
MURRI 
ABRAHAM  
JOAN NAVARRO  
MARC TOLEDO   
MARC MASDEU
MIGUEL VERA   
MARC GARRIGA   
AGUSTÍ 
JUANJO MAGRIÑA   
MARC PARDO
IVAN BENITO
COLLAZO 

45
33
25
20
18
17
11
10
10
8
6
6
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

UE S JAUME
Nº P.

8
2
3

1
1

1

G. JUGADOR
ALBERT VIRGILI
ION PERELLO
JOSE MARI
MANOLO PUIG 
RAUL GARCIA
SAM GARCIA
VILLARROYA 
ALEIX CUENCA 
IKE  ROMERA
CRISTIAN 
SERGI GIRALTE
DANI BEL
SANFILIPPO
JOEL MARTINEZ
RÓDENAS 

23
21
21 
21
19
17
14
11
10
8
8
6
6
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CD TORTOSA
Nº P.

6

1
1
1

1
1

1

2

G.

JUGADOR
SERGI JOSÉ 
BRAYAN 
RAUL ISTOC
JOAN SABATÉ
MARC BLASI
XAVI MARQUÉS
IVAN GASPARIN
CRISTIAN DIAZ
BRAIHAN
JOSUÉ ANDREU
ÀLEX FORÉS 
MARC VERNET
ROGER NOLLA
URI BENITO
ADRI RODRIGUEZ 

24
19
19
17
17
16
14
12
10
8
7
7
7
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

UE RAPITENCA
Nº P.

2

2
5

1

G. JUGADOR
ALEIX CHAVARRIA
SERGI BEL 
JOTA 
VICTOR 
DANI PORCAR 
EDGAR 
XEXU 
PAU GALIANA 
JOAN ESMEL 
CLAUDIU 
EMILI 
DREIVER
JOHN
LUIS ALFONSO
ROBERT BELTRAN

37
37
20
19
14
14
12
10
8
7
7
6
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

UE R BÍTEM
Nº P.

6
2
6

5

1

6
1
1
2
1

G.

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

CD ROQUETENC
JUGADORNº

ÒSCAR CAMARE.
JORDI VALLS
MAIKEL
ÀLEX ESTORACH
QUIM MARTINEZ 
JOSEP OTERO
IVAN ARASA
ARNAU PALLARÉS
MARC ALEGRE
ROGER TURCH
MANEL  VENTURA
ÒSCAR GÓMEZ
FRAN JULVE 
CRISTIAN 

UD JESÚS I MARIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

JUGADOR
GUSTAVO 
NACHO  NUEZ
MOHA HADRI
ALBERT ARNAU 
FRAN REOLID 
ALBERT  CASTELL 
DAVID BLANCO
GERARD BALADA 
MARC TENA 
RAFA RIBERA
PAU CASTRO
JUANJO ROVIRA
JOHAN
BERNAT BEL 
FERRAN

47
47
23
18
17
13
8
8
7
7
6
4
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF ULLDECONA
Nº P.

1
12
2
1

1

3

1

1

G. JUGADOR
YASINE CHAFISI
GASPARIN
MUSTAPHA
JAAFR IGALF
XAVI ROYO
ALBERT
JOEL JIMENEZ
J. CABALLOS 
ROGER AUBANELL 
QUIM BRÚ
ABDE AIT
ABDUL
ZOUHIR
YASIN  BOULAIRE
BRAYAN MURILLO 

23
20
19
17
12
11
11
11
11
9
8
8
7
6
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

CF VILALBA
Nº P.

3
1

1
5

2

G.

Sergi Moreno, líder de l’Ascó.
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte  

Tivenys-Batea (15.30 h)

Catalònia-Ascó (16.30h)

Flix-Deltebre (16 h)

Amposta-Camarles (17h)

Diumenge

Xerta-Perelló (12h)

Ginestar-Benissanet (16h)

Fatarella-Ebre Escola

(15.30h)

RESULTATS

11a jornada 4a catalana

Recuperat: Tivenys-Ginestar 0-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           50      12      27

2. Ascó                        28        9      27

3. Rapitenca                 61      15      26

4. Amposta                   32      15      26

5.  Deltebre                  28      15      24

6. Fatarella                   21      18      20

7. Tivenys                     25      19      19

8. Ginestar                   30      37      16

9. Ebre Escola              18      21      15

10. Camarles                22      20      14

11. Catalònia                18      28      13

12. Batea                     16      33        9

13. Perelló                      9      40        3

14. Xerta                      16      44        2

15. Benissanet                6      54        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Tortosa Ebre-Porqueres

(dissa 16, 17 h)

Pontenc-S Cugat

Cerdanyola-Sabadell

S Pere-Fontsanta

Planadeu-Vic

F At Vilafranca-Estartit

Molins-AEM

S Gabriel-S Andreu

RESULTATS

12a jornada

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. S Pere                      56      12      30

2. Vic                           30      10      29

3. Estartit                     15      10      20

4. Pontenc                    27      24      19

5. S Cugat                    14      10      18

6. Porqueres                 17      14      18

7. S Gabriel                  25      21      17

8. AEM                         31      24      16

9. S Andreu                  18      18      16

10. Fontsanta               23      22      15

11. Cerdanyola             24      24      14

12. F At Vilafranca        28      31      14

13. Molins                    28      20      13

14. Sabadell                 10      17      10

15. E Planadeu             21      39        6

16. Tortosa E              6     77       3

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

Pardinyes-Alcanar

Ginestar-Ascó

Ulldecona-Olimpic

Arnes-J i Maria

La Pana-Tortosa Ebre

RESULTATS

9a jornada

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  48     17     24

2. Ulldecona               40     17     21

3. S Jaume                43     25    17

4. La Plana                29     19    16

5. Ascó                      33     14     15

6. Gandesa                28     26    15

7. J i Maria                20     24    10

8. Ginestar                 12     37    10

9. Arnes                    12     25       9

10. Olimpic                15     29       7

11. Pardinyes             15     30       7

12. Tortosa E               8     34       4

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Ametlla-J i Maria

Aldeana-Tortosa

Catalònia-Amposta

Vinaròs-Rapitenca

Alcanar-S Jaume

Canareu descansarà

Perelló-Ulldecona

Roquetenc-Delta de l’Ebre

RESULTATS

10a jornada

Recuperats:                       

Roquetenc-Catalònia 6-2

Delta de l’Ebre-Aldeana  2-6

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             38       8    27

2. Rapitenca              32     15    21

3. Vinaròs                  35     15    21

4. Amposta                35     14    21

5. Alcanar                  32     13    19 

6. Tortosa                  34     33    18

7. Ulldecona               26     22    16

8. Aldeana                 23     15    15

9. Canareu                 20     30    12

10. Ametlla                24     18    11

11. Catalònia             21     30       9

12. J i Maria              24     30       7

13. Delta de l’Ebre     11     47       3

14. Perelló                 16     57       3

15. S Jaume                7     31       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Alcanar-S Bàrbara (16h)
M Nova-Pinell (16.30h)

Roquetenc-Olimpic (16.30h)
Diumenge  

Vilalba-Corbera (15h)
S Jaume-Perelló (15.30h)
Arnes-Godall (15.30h)

Masdenverge-Ametlla (15.30h)
Aldeana-R Bítem (16.30h)
J i Maria-Ampolla (15.45h)

RESULTATS
14a jornada, Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   14    45     8   40

2. M Nova                   14    56   18   39

3. Aldeana                   14    28   15   31

4. Roquetenc               14    24   22   24

5. R Bítem                   14    30   20   23

6. Alcanar                    14    39   22   22

7. S Jaume                  14    16   21   22

8. Perelló                    14    22   17   19

9. J i Maria                  14    19   33   18

10. S Bàrbara              14    30   25   17

11. Ametlla                  14    24   31   15

12. Godall                   14    23   31   14

13. Olimpic                  14    26   31   12

14. Pinell                     14    13   35   12

15. Corbera                14    14   25   11

16. Arnes                    14    18   37   11

17. Masdenverge         14    18   40   10

18. Vilalba                   14    14   28     8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

la Cava-Ulldecona (16 h)
Cambrils U-Batea (16h)
Morell-Roda berà (17h)

Hospitalet-Catalònia (18h)
Diumenge

Camarles-P Mafumet (11.30h)
Torreforta-Vendrell (12 h)
la Sénia-Reddis (17.30h)

Torredembarra-Canonja (17h)
Amposta-Gandesa (17h)

RESULTATS
14a jornada, Segona catalana

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              14    32   13   29

2. Camarles             14   39  17  28

3. Amposta              14   28  14  28

4. Vendrell                   14    36   27   28

5. Ulldecona             14   23  17  25

6. Torreforta                14    23   19   25

7. Gandesa              14   30  19  24

8. Reddis                     14    24   17   23

9. Canonja                   14    18   18   21

10. la Sénia             14   30  25  19

11. P Mafumet             14    23   22   19

12. Batea                 14   24  25  19

13. Roda Berà             14    19   26   15

14. Torredembarra       14    19   29   15

15. Catalònia           14   17  34  13

16. la Cava              14   19  34  11

17. Morell                    14    22   35     9

18. Hospitalet              14    14   49     6

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

El Vilalba va guanyar el
seu primer partit i ha
ajustat encara més la
lluita per la permanència

a la categoria.  

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Ascó (dissabte 18 h)

P Mafumet-Espanyol
Gavà-Cerdanyola
Europa-Vilassar
Prat-Vilafranca

Hospitalet-Palamós
Figueres-S Andreu
Santboià-Granollers
Terrassa-Castelldefels

Reus-Horta

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          18             15             3             0            40           12               48
2. Ascó                            18              9            6            3          25          20             33
3. S Andreu                         18               9             5             4            31           11               32
4. Hospitalet                        18               9             4             5            32           17               31
5. Terrassa                          18               7             9             2            29           17               30
6. Vilafranca                        18               9             3             6            28           22               30
7. Prat                                 18               8             5             5            32           18               29
8. P Mafumet                       18               8             5             5            17           13               29
9. Europa                            18               8             4             6            22           23               28
10. Reus                             18               7             5             6            22           24               26
11. Horta                            18               7             3             8            26           27               24
12. Figueres                        18               7             2             9            23           21               23
13. Castelldefels                  18               6             5             7            19           18               23
14. Santboià                        18               5             8             5            13           12               23
15. Santfeliuenc                   18               4             7             7            15           18               19
16. Cerdanyola                    18               4             5             9            13           25               17
17. Palamós                        18               4             3           11            17           32               15
18. Granollers                      18               4             1           13            14           29               13
19. Gavà                             18               3             3           12            13           45               12
20. Vilassar                         18               2             4           12              7           34               10 

Tercera divisió RESULTATS
18a jornada, Tercera divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Bellvitge-Rapitenca (diss 18 h)

Lleida-Alpicat

S Cristobal-S Ildefons

Martinenc-Valls

Borges-Sants

Tortosa-Andorra (diu 17 h) 

Vilaseca-Igualada

Balaguer-V Alegre

Almacelles-Viladecans

RESULTATS

14a jornada, Primera catalana

Partit recuperat:

Borges-Andorra 3-1

Primera catalana

Una formació del Vilalba, d’aquesta temporada.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Martinenc                14    34   11   32

2. Viladecans               14    19     9   29

3. Almacelles               14    27   16   28

4. S Cristobal              14    29   17   26

5. Sants                      14    15   16   26

6. Alpicat                     14    14   12   22

7. Lleida                      14    25   24   22

8. Igualada                  14    18   17   21

9. Borges                    14    19   23   21

10. Balaguer               14    22   21   19

11. Rapitenca              14    11   15   18

12. Andorra                 12    12   11   17

13. S Ildefons              14    19   17   15

14. V Alegre                14    19   21   13

15. Vilaseca                13    11   19   12

16. Tortosa              14   15  31  11

17. U Bellvitge             14    11   24     6

18. Valls                      13    12   28     3

Tercera catalana
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: CD Tortosa

JUVENIL A CADET A

CADET B INFANTIL A

INFANTIL  B ALEVÍ A

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CF La SÉNIA. FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Nº5
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GALERIA D’EQUIPS  
Avui: Club Bàsquet Cantaires Tortosa

SÈNIOR MASCULÍ SÈNIOR FEMENÍ

CADET MASCULÍ INFANTIL FEMENÍ

MINI MASCULÍ A PRE-MINI A

Fotos: Ferran AlmendrosFOTOS: CARLOS LÓPEZ
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VALORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

· 800 g de patates farinoses
· 400 g de lluç
· 1 llimona
· 1 gra d'all
· 2 cullerades soperes de julivert fresc picat i/o co-
riandre
· sal i pebre

PREPARACIÓ:
Pelem les patates, les netegem i les tallem a daus grossos.
Les posem a coure amb aigua freda i sal fins que s'estovin.

Una vegada cuites s'escorren bé i es passen pel passapuré.
Courem el peix al vapor durant uns 8-10 minuts i li treure'm
la pell i les espines abans d'esmicolar-lo. Quan el puré ja
està fet, barregem la ratlladura i el suc de la llimona, el juli-
vert, l'all picat, el peix i ho salpebrem. Un cop s'ha refredat,
amb les mans una mica humides, es van fent els pastissos
(tipus hamburguesa). Els courem en una paella antiadherent
amb molt poc oli fins que agafin color. Suggeriment: En lloc
de lluç es poden utilitzar altres tipus de peix blanc o salmó.
Si ens agrada el picant, es pot posar un bitxo fresc, picat i
sense llavors, al puré.

HAMBURGUESA DE PEIX 
I  PATATA

És una manera
excel·lent per
introduir el peix
a la dieta.
E spec i a lment
per als més
petits  que no els
sol agradar gaire, o per la gent gran que
tingui dificultat per triar-se’l.  Moltes vega-
des per tal que se l’acabin menjant es fa
fregit, però cal recordar que es recomana
no superar els dos fregits a la setmana. El
suggeriment de la recepta és  molt encertat
perquè es pot anar variant el tipus de peix
segons els gustos,  i fins i tot, posar-hi peix
blau com el salmó, tal com ho indiquem.
Podem disminuir el gramatge  de patata i
posar exactament la mateixa quantitat de
peix. Tot dependrà del primer plat, per tal
que quedi equilibrat. 

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
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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 DISCRECCIÓ
25€ (Iva inclòs)

Posibilitat de parking cobert
Sant Carles de la Ràpita
977071658

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 ..

Dos chicos
calientes,

cariñosos.
Atendemos

mujeres
pasivas y
parejas
por 20€

698 672 930 

ES CEDEIX ESTABLIMENT 
DE VENDA D'ALIMENTS PER A ANIMALS

Es cedeix negoci d'animals de companyia i venda d'ali-
mentació per a animals i altres productes i complements
d'animals. Realitza una comercialització dels seus pro-
ductes al detall (mitjançant l'establiment) i a l'engròs (a
altres establiments).
Presenta exclusivitat de productes de qualitat com són
mixtures d'ocells d'importació de Bèlgica i menjar per a
gossos i gats nacional. Comercialitza amb animals com
peixos i ocells, complint amb la normativa.
El local de titularitat pròpia del cedent té 110 metres qua-
drats distribuïts entre 55 metres d'establiment i 55
metres de magatzem. El propietari ofereix la possibilitat
de negociar un període inicial de carència de la quota del
lloguer.
El preu del traspàs inclou el mobiliari, l'estoc de produc-
tes i el fons de comerç. El cedent es compromet a fer un
acompanyament del traspàs de l'activitat.

Telèfon 639825181 Deltebre 

COMPRO VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS.

PAGAMENT AL COMPTAT
691 30 22 41
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Joan Alginet
GERENT DEL GRUP D'ACCIÓ LOCAL TERRES DE L'EBRE

PARLEM AMB

Ahir dijous es va validar la convocatòria i
aviat es podran presentar les sol·licituds 

L'Associació Grup d'Acció Local Terres de
l'Ebre és una entitat privada, sense ànim de
lucre, basada en la cogestió, i constituïda el
2016 per agents dels sectors pesquers i aqüí-
cola, el sector privat, El sector social i les cor-
poracions locals dels municipis costaners de
les Terres de l'Ebre. El 28 d'octubre de 2016 la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims de
la Generalitat de Catalunya va seleccionar
l'associació com a Grup d'Acció Local Pesquer
(GALP) per al període 2017-2023 amb una
assignació de 3,6M€. Per al període 2018-
2019 el Departament d'Agricultura destinarà
2,8 M€ en ajuts al sector pesquer en el marc
del Fons Europeu Marítim i de la Pesca
(FEMP). A hores d'ara s'acaben de publicar les
bases d'aquests ajuts però, a causa dels
moments que estem travessant, la situació
estava aturada i l'ajuda penjava d'un fil. Tot
just ahir dijous la ministra, Isabel García
Tejerina, va validar la convocatòria i aviat es
podrà obrir el registre d'entrada de les sol·lici-
tuds.

Més Ebre: Aquests ajuts s'emmarquen en el
Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a
Catalunya 2014-2020 i estan cofinançats per
la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.
Quins són els objectius d'aquestes ajudes i a
qui van destinades?
Joan Alginet: El GALP Mar de l'Ebre ha estat
des del seu naixement, una associació de con-
fluència del sector pesquer ebrenc, del sector
aqüícola del delta de l'Ebre i per actors públics
i privats dels set municipis que tenen activitat
relacionada directa o indirectament amb el
mar o les llacunes d'aigua dolça. Vull remarcar
l'experiència innovadora i positiva que suposa
la composició sectorial dels GALP, basada amb
els mecanismes de cogestió i on cap dels sec-
tors que el componen tenen majoria per pren-
dre decisions. Amb aquesta lògica de consens,
es va tenir clar des d'un principi que els objec-
tius del GALP havien de donar resposta a les
necessitats reals del territori, tenint el mar com
a eix vertebrador de l'activitat econòmica que
es desenvolupa. Els objectius que es van defi-
nir d'acord amb la participació de la majoria
dels actors esmentats, van ser: creació de
noves oportunitats vinculades al mar, aug-

ment del valor afegit del producte del mar,
diversificació de l'activitat econòmica de la
zona, protecció del patrimoni mediambiental,
foment de la cohesió social i patrimoni cultural
i impulsar mecanismes de cogestió a les
comunitats locals. A partir d'aquests objectius,
es valoraran de manera objectiva els projectes
presentats i als quals es podran acollir opera-
dors del sector pesquer, confraries de pesca-
dors, organitzacions aqüícoles, administra-
cions i entitats públiques, organismes de dret
públic, ONGs i entitats sense ànim de lucre...

ME: L'àmbit territorial del GALP Mar de l'Ebre
abasta els municipis pesquers de l'Ametlla de
Mar, l'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume
d'Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i
Alcanar. Hi ha 2 grups d'Acció Local dels sec-
tors pesquers catalans: GALP Costa Brava i
GALP Mar de l'Ebre que s'hauran de repartir
2,8 milions d'euros. La convocatòria està
publicada. Quines són les bases?
JA: Efectivament el GALP Mar de l'Ebre
engloba 7 municipis ebrencs, que sumen

71.185 habitants i una extensió de 510 km².
Tenim la seu social a la Confraria de Pescadors
"Verge del Carme de la Ràpita" i actualment
comptem amb 22 socis, entre confraries,
federacions, ajuntaments, empreses i entitats
socials. Pel que fa a la publicació de la convo-
catòria d'ajuts, hem patit retards que ens han
condicionat els tempos inicials, i que són atri-
buïbles en primer lloc a la pròpia dinàmica
administrativa de la Generalitat, i des de fa
unes setmanes, com a conseqüència de l'apli-
cació de l'article 155 per part de l'Estat espan-
yol. El passat 22 de novembre es publicaven al
DOGC les bases reguladores dels ajuts, però
calia la signatura de la Ministra d'Agricultura
per donar validesa jurídica a la convocatòria i
poder obrir el registre d'entrada de les sol·lici-
tuds dels promotors/es. La signatura va tenir
lloc ahir.

ME: Anem justos de temps per passar a l'ac-
ció?
JA:Nosaltres teníem unes previsions, que com
li deia no s'han acabat complint. Quan vam
redactar l'esborrany de l'ordre amb l'equip
tècnic de la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims vam decidir que abans que juliol o
agost (mesos d'afluència turística a les Terres
de l'Ebre i amb poc temps per preparar els
projectes), el mes de setembre era un mes més
adient per publicar l'ordre. En aquesta línia, i a
fi i efecte de donar facilitats al territori, vam
acordar que els projectes es poguessin presen-
tar fins al 31 de gener de 2018. De la previsió
inicial fins avui dia, hem perdut més de tres
mesos i això ens ha perjudicat. Hi ha empre-
ses, que amb previsió d'acollir-se i amb els ter-
minis que els vam donar, no podran presentar
els seus projectes per manca de temps o per-
què han hagut de desenvolupar ja les despe-
ses que tenien previstes subvencionar. Així i
tot, preveient el que podria passar des del
GALP Mar de l'Ebre hem estat assessorant i
oferint ajuda als promotors per tal que un cop
es signi ho puguin presentar ràpidament per
tal de perdre els menys projectes possibles.

ME: El sector pesquer segueix sent un món
eminentment masculí. La dona segueix sent
invisible i no es facilita la seua integració. Per
què?
JA: Fa unes setmanes i per primer cop a la
història de la Confraria "Verge del Carme" de

la Ràpita, la delegada de llotja és una dona.
Tenim dos secretaries de confraria a l'Ametlla
de Mar i Deltebre. Malgrat tot, és insuficient i
ens cal combatre aquesta realitat que viu el
nostre territori.I honestament des del GALP
Mar de l'Ebre, podem contribuir-hi d'una
manera decisiva. És per això que aquells pro-
jectes que es presentin i que tinguin per objec-
te generar ocupació femenina o bé que esti-
guin impulsats per dones, tindran una puntua-
ció major, precisament per donar facilitats i
ampliar així, la presència femenina en les acti-
vitats vinculades al mar. Ara bé, també cal en
clau de territori una visibilitat major, i això
comença per unir les dones vinculades al mar
en fòrums de debat per definir quines accions
es poden impulsar a curt i llarg termini. No té
lògica, que el futur de la dona en el món de la
pesca, la decideixin els homes.

ME: Prenem bona nota. I la formació dels
nostres joves dintre del sector pesquer?
JA: Juntament amb la incorporació de la dona,
el relleu generacional suposa una qüestió clau
de la supervivència del sector. Si no aconse-
guim que els joves segueixin els passos dels
seus iaios i pares en sortir al mar, el futur del
sector perilla de veritat. Estem vivint el drama
de les barques de "llum" de la Cala per exem-
ple, on famílies senceres hauran de deixar les
seves professions per la greu crisi que viu el
sector del peix blau. Aquesta dura realitat ens
ha de fer prendre consciència de la importàn-
cia de la formació del jovent. Tenim al nostre
territori, l'Escola de Capacitació
Nauticopesquera i l'Escola d'Aqüicultura dels
Alfacs i la qualitat de la formació i dels cursos
que s'imparteixen en aquests centres, han de
ser d'utilitat per garantir el futur del sector.

ME: Consells o suggeriments per a les perso-
nes que necessiten aquest tipus d'ajuda.
JA: Expressar-los que tenen el GALP Mar de
l'Ebre al seu costat. Que posem a l'abast del
territori tot l'assessorament tècnic, jurídic i
administratiu que necessitin, ja que la nostra
funció principal és que no es perdi cap euro
d'aquesta convocatòria d'ajuts del FEMP. Ens
podeu trobar al telèfon: 633467877 o bé al
correu electrònic: gerencia@mardelebre.cat.
Físicament ens trobareu a la Confraria de
Pescadors "Verge del Carme" de la Ràpita
(Edifici Llotja de Peix- Moll pesquer s/n).

Isabel Carrasco

Esperant els 2,8 Millons d’euros


