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Llorenç Navarro, portaveu del moviment veïnal transversal ‘Prou! AP-7 Gratuïta Ja!’, 
manifestava el sentir de més de 20 anys de reivindicacions, una vegada s’ha aconseguit 

el primer objectiu, que era l’alliberament de peatges.

La comissió d’investigació del Castor impulsada pel Grup Republicà al Parlament de 

Catalunya aprovarà avui divendres, després de més d’un any de compareixences, el 

dictamen de les conclusions presentades pels diferents partits. (Plana 10)

El moviment per l’AP-7 gratuïta farà l’últim tall
de l’N-340 abans de l’alliberament de peatges

Esquerra adverteix que les conclusions 
de la comissió del Castor obligaran l’Estat,
Escal UGS i ACS a assumir responsabilitats
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Els pacients de l’HTVC poden fer l’admissió des del 
mòbil sense passar per la pantalla d’admissió
Una nova aplicació 

mòbil, desenvolupada 
per la Direcció de Sistemes 
d’Informació i Comunicació 
de l’ICS a les Terres de 
l’Ebre, permet que els 
pacients amb visites o 
proves programades a 
l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta (HTVC) puguin 
fer l’admissió directament 
des del telèfon mòbil. 

Amb el Bluetooth i l’aplicació 
mòbil oberts, mitjançant uns 
sensors propers a les panta-
lles d’admissió que detec-
ten quan s’apropa un usuari, 
l’app, automàticament, cerca 
les visites i fa l’admissió per al 
CIP registrat.

Un cop feta l’admissió, es 
mostren les dades de la cita 
admesa i, en el cas que n’ha-
gi generat, també mostra el 
número de localitzador que 
identifica la visita a les pan-
talles de consultes externes.

Gràcies a aquesta nova eina 
als usuaris no els caldrà pas-
sar per les pantalles o els 
taulells d’admissió per vali-
dar la visita i obtenir els ti-
quets amb el número corres-
ponent.

L’admissió està disponible a 
l’app de TeseoICS, i de mo-
ment només s’ha implemen-
tat  a l’HTVC.
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Edita: Espanya al ‘TOP 40’ del risc climàtic
EDITORIAL

Segons les dades de 2018, 
hem passat d‘ocupar la 

posició 47 a la 38 pel que fa 
a riscos climàtics en només 1 
any! 
Aquest informe anual, elaborat 
per l’ONG  Germanwatch, clas-
sifica els països segons la seva 
vulnerabilitat als canvis climàtics 
extrems. Japó encapçala aquest 
any l’escalafó mundial de zones 
més vulnerables davant l’escal-
fament global. Espanya és un 
dels països on els fenòmens cli-
màtics extrems més s’ha agreu-

jat en els últims anys. El resultat 
de les negociacions que han 
tingut lloc a la passada Cimera 
del Clima  COP25  a Madrid, han 
reflectit el futur de milions de 
persones advertint que mantenir 
l’escalfament global per sota  de 
1,5° significa reduir la freqüència 
i intensitat de fenòmens mete-
orològics extrems, com onades 
de calor, tempestes, sequeres i 
inundacions. Catàstrofes naturals 
que tenen efectes especialment 
severs en els països més pobres 
i vulnerables, però que també es-

tan afectant cada vegada més a 
les economies més grans.
Per altra banda, El Museu del Pra-
do i l’organització WWF (El Fons 
Mundial per la Natura ( World 
Wide Fund for Nature, World Wil-
dlife Fund o WWF) s’han unit en 
una campanya per conscienciar i 
generar reflexió, a tal efecte, han 
modificat quatre obres d’art icò-
niques per mostrar com seria el 
planeta si augmentés la tempera-
tura 1,5 °C. La campanya, titulada 
“+ 1,5° Ho Canvia Tot” és una ma-
nera de tocar d’una forma direc-

ta les emocions, mostrant-nos 
imatges de mestres de la pintura 
totalment afectades pel canvi cli-
màtic i les  seues conseqüències 
en la natura i en la societat. Utilit-
zar el llenguatge universal de l’art 
per sensibilitzar, sacsejar consci-
ències i mobilitzar la societat per 
revertir aquest augment impara-
ble de la temperatura, és l’objec-
tiu d’aquesta iniciativa que ve a 
reivindicar la necessitat d’acords 
polítics per assegurar la supervi-
vència del planeta i de la nostra 
espècie. 
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MOBILITZACIÓ 
El moviment veïnal transversal 
‘Prou! AP-7 Gratuïta Ja!’, a més 
dels talls, ha protagonitzat 
accions com el tancament a 
la Delegació del Govern o en 
plens municipals, ha organitzat 
romeries i ha participat en 
xerrades, conferències i ela-
borant estudis per carregar-se 
de raons. “Tot per donar a 
conèixer una realitat: que hem 
estat un territori discriminat 
per la manca d’inversions” i 
s’ha fet amb un moviment 
que “no té sigles ni banderes”. 
La batalla segueix per evitar 
que les carreteres nacionals es 
converteixin en vies urbanes i 
per lluitar en contra de la im-
plantació de la vinyeta, que el 
moviment entèn com una “pri-
vatització de la via pública”. Es 
demana la implicació activa de 
la classe política per fer front a 
aquestes amenaces i recorden 
que, de la seva materialització 
així com de la manca d’unes 
infraestructures de comuni-
cació dignes, depèn bona part 
del futur del territori.

NOUS SERVEIS 
FERROVIARIS 
El diputat ebrenc de Junts 
per Catalunya, Ferran Bel, ha 
registrat aquest dimecres una 
bateria de preguntes al Con-
grés perquè Foment i Renfe i 
Adif resolguin quins seran els 
futurs serveis ferroviaris a Tar-
ragona i l’Ebre quan es posi en 
marxa la variant de Vandellòs, 
en un mes aproximadament.

MÉS 
NOTÍCIES

DEMÀ DISSABTE
El moviment per l’AP-7 gratuïta farà l’últim tall 
de l’N-340 abans de l’alliberament de peatges
El moviment veïnal 

transversal ‘Prou! AP-7 
Gratuïta Ja!’ celebra aquest 
dissabte a la tarda el seu 240è 
i últim tall de la carretera 
N-340 abans que l’autopista de 
peatge sigui de lliure accés a 
partir del pròxim 1 de gener.       
La protesta, que tindrà lloc a l’al-
tura d’Amposta, concretament al 
punt quilomètric 1.079, i s’allar-
garà durant mitja hora, serà el 
preludi d’una tarda d’actes per 
commemorar i posar en valor 
la lluita del moviment social en 
l’alliberament dels peatges de 
l’AP-7 en el tram que va entre 
Salou i Alacant, un cop finalitza-
da la concessió. Amb posterio-
ritat al tall, a les cinc de la tarda, 

els veïns han organitzat una acte 
al Museu de les Terres de l’Ebre 
per commemorar els últims 
quatre anys de mobilitzacions.
“Acabem ara la primera batalla, 
és molt important: molt poca 
gent creia que ho aconseguirí-
em, tothom ho donava per per-
dut i nosaltres teníem clar que 
podíem guanyar”, ha reflexionat 
el portaveu veïnal, Llorenç Na-
varro. Han estat, no només a 
peu de carretera, tallant la circu-
lació, primer diàriament, després 
dos cops per setmana i, durant 
els últims temps, cada dues set-
manes. “Aquesta vegada hem 
guanyat, però no hem de per-
dre després el que hem avançat. 
Aquests 20 anys de morts que 

s’haurien pogut salvar i evitar es-
tan a les costelles d’aquest món 
polític, que segur que les seves 
mans estan brutes de sang i no 
els perdonarem mai. No han 
treballat per nosaltres”, ha avisat 
Navarro. A partir d’aquest mo-
ment, la pròxima fita, apunta el 
mateix portaveu, serà aixecar les 
barreres definitivament de l’am-
pliada concessió entre Salou i 
la Jonquera, arran de la cons-
trucció d’un tercer carril, i que 
ha de finalitzar l’agost de 2021. 
Continuem la lluita, no tallant 
la carretera sinó fent xerrades, 
conferències i estudis. Compe-
tim contra grans empresaris que 
utilitzen els polítics com a mari-
onetes i es justifiquen que ho fan 

PLE DE DELTEBRE
S’aproven les bases d’ajuts socials, que inclouen 
bonificacions a la tarifa del Centre Esportiu 
El plenari de desembre de 

l’Ajuntament de Deltebre ha 
aprovat per les bases dels ajuts 
socials de l’Ajuntament, les 
quals inclouen novetats.       
Entre aquestes, per exem-
ple, destaquen les bonificaci-
ons econòmiques a la tarifa del 
Centre Esportiu del Delta per 
tal que tothom pugui accedir 
a l’equipament municipal, i la 
taxa de conservació i neteja del 
cementiri municipal. Per altra 

banda, l’Ajuntament també posa 
a disposició de les famílies els 
ajuts d’urgència social, els quals 
han beneficiat a 26 famílies del 
municipi aquest 2019. El plenari 
també ha aprovat la moció per a 
la implementació del Centre de 
Salut del Delta, la qual ha estat 
subscrita per Enlairem Deltebre i 
pel PSC Deltebre, i ha rebut l’abs-
tenció d’ERC. Pel que fa a la mo-
ció d’Enlairem Deltebre per exigir 
la millora dels serveis ferroviaris a 

Llorenç Navarro.

per nosaltres. Però es per donar 
llarga vida a aquestes empreses 
i fer-les ben riques. Hi estem en 
contra d’això”, ha subratllat el 
mateix portaveu.

estat rebutjada amb el vot con-
trari d’Enlairem Deltebre i el vot 
favorable del PSC. La moció per 
a l’eliminació de la taxa rosa i per 
la bonificació de productes d’hi-
giene femenina, presentada per 
ERC, ha estat votada a favor per 
Enlairem i PSC. I, finalment, la 
moció del PSC sobre la creació 
d’una línia d’ajuts específics per 
als municipis amb les rendes més 
baixes, s’ha aprovat amb els vots 
favorables d’Enlairem i ERC.

l’Ebre, aquesta ha estat subscrita 
també per ERC i ha rebut el vot 
favorable també del PSC. En re-
lació a la moció de la cessió a la 
Generalitat del carrer 1 d’octubre 
i instar al seu arranjament, pre-
sentada per ERC, aquesta no ha 
estat aprovada ja que ha comptat 
amb el vot contrari d’Enlairem i 
l’abstenció del PSC. La moció per 
dignificar els homes i les dones 
que van fer possible la segre-
gació, presentada per ERC, ha 

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 11 de desembre de 2019, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la 
concessió d’incentius per a la dinamització econòmica, ocupacional i per  a la millora de la imatge de poble per a l’any 2020 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 #DeltebreProjecció subàrea de reva-
lorització econòmica tots els dies feiners, entre les 8:30 hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació 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 (Delta de l’Ebre), 12 de desembre de 2019                El secretari acctal.,
David Torres Fabra
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EL MAGISTRAT 
TORTOSÍ JOSÉ 
ANTONIO MORA 
JUTJARÀ EL CAS DE 
‘LA CAIXA B’

El jutge tortosí, José Antonio 
Mora Alarcón, magistrat de la 
Secció Cinquena de l’Audi-
ència Provincial de València, 

ocuparà la plaça que ha deixat 
lliure a l’Audiència Nacional la 
que va ser presidenta de tribu-
nal que jutjarà la ‘caixa B’ del 
PP a la trama Gürtel, Maria José 
Rodríguez Duplá. Duplá presi-
dia la Secció Segona del Penal 
de l’Audiència Nacional, però, 
s’ha incorporat a la Sala d’Apel-
lacions de la sala civil i penal del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid (TSJM). L’elegit, per ser 

MARATÓ A 
TORTOSA 
La caminada popular i activi-
tats esportives, una vegada 
més actes principals amb 
motiu de la Marató a Tortosa. 
Les activitats, organitzades 
pel Campus URV, el club ATE 
i l’Ebre Escola Esportiva amb 
el suport de l’Ajuntament, tin-
dran lloc dissabte i diumenge.

HA MORT FELIPE 
TALLADA 
El cap de setmana passat va 
morir a 95 anys Felipe Tallada, 
qui va ser alcalde de Tortosa 
des del 1967 fins al 1979, 
l’últim tram de la dictadura i 
fins a les primeres eleccions 
democràtiques. Advocat de 
professió, anteriorment també 
havia estat regidor d’Urbanis-
me durant l’etapa de l’alcalde 
Joaquim Fabra. Durant la seua 
etapa al consistori es van dur a 
terme diverses actuacions a la 
ciutat, com el Parador de Tu-
risme de la Suda, l’obertura de 
l’hospital Verge de la Cinta o 
el polígon industrial Baix Ebre. 
Llavors es van produir també 
les segregacions dels pobles 
del Delta que aleshores perta-
nyien al terme de Tortosa.

“GENT DE 
MERCATS” DE TV3 
Aquest dimarts a la nit TV3 
va emetre el segon capítol de 
la docusèrie que s’endinsa en 
mercats municipals de Catalu-
nya per conèixer les persones 
que els poblen. El Mercat de 
Tortosa i la seua història foren 
fou protagonista del segon 
capítol.

MÉS 
NOTÍCIES

URBANISME
La Comissió d’Urbanisme  aprova l’ampliació 
del teatre auditori Felip Pedrell
La Comissió d’Urbanisme de 

les Terres de l’Ebre (CUTE) 
ha aprovat la modificació 
del POUM de Tortosa per a 
l’ampliació del teatre auditori 
Felip Pedrell, construït l’any 
1995, que vol donar resposta 
a les necessitats d’aforament 
detectades “amb l’increment 
de públic assistent, recent i 
futur”.       
Tortosa ha estat escollida capital 
de la Cultura Catalana per a l’any 
2021 i l’equip de govern projecta 
aquesta ampliació per a la qual 
es desplaça la franja d’espais lliu-
res cap al nord, sense alterar ni 
la funcionalitat, ni la superfície 
ni la localització en el territori. 

La modificació afecta 8.274 me-
tres quadrats de superfície, dels 
quals 3.523 es destinaran a equi-
paments i 4.751 a espais lliures. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, ha 
destacat que la tramitació urba-
nística s’hagi completat. Malgrat 

que l’oposició, excepte el grup 
municipal del PSC, ha tombat 
dos cops la proposta de finan-
çament d’aquest projecte, el 
govern municipal no hi renun-
cia i ha inclòs una partida d’1,75 
milions d’euros als pressupostos 

Luis Bárcenas a l’Audiència Nacional.

3 FERITS
Aparatós accident al 
centre urbà de Tortosa

Tres persones van resultar 
ferides en un aparatós 

accident al centre de la ciutat 
de Tortosa.       
Dos dels ferits foren de diagnòs-
tic lleu i un tercer va resultar ferit 
greu amb fractura en una de les 
extremitats. Un cotxe va xocar 

contra un altre a l’encreuament 
entre els carrers Teodor Gon-
zález i Pare Cirera, i un dels ve-
hicles va bolcar. L’accident es va 
produir dilluns als volts de les tres 
de la tarda. Després d’assistir els 
ferits, les grues van retirar els ve-
hicles accidentats. 

SOCIETAT
El parc Nadal Jove 
obrirà el dia 20
El parc obrirà portes el 

divendres 20 de desembre i 
s’allargarà tots els dies fins al 4 
de gener.      
El primer dia l’activitat comença-
rà de tarda, a partir de les 16.30 h, 
i l’estrena serà amb entrada gra-
tuïta per als infants.  Els menors 
de dos anys tenen l’entrada gra-
tuïta. A més a més, han establit 
uns abonaments per accedir tots 
els dies, amb un preu de 25 eu-
ros per als infants i 12 euros pels 
adults. Si els abonaments s’ad-
quireixen el dia 20 de desembre, 
els preus són de 20 i 10 euros, 
respectivament. D’altra banda, el 
cap de setmana passat es va ce-

lebrar la fira de nadal del Centre 
històric, fira que va comptar amb 
moltíssima assistència de gent. 
Finalment, informar que un total 
de 2.406 escolars del Baix Ebre 
representants de 17 escoles i 
instituts de la comarca estan 
gaudint gratuïtament, i en horari 
lectiu, de la pista de gel ubica-
da a la plaça de l’ajuntament de 
Tortosa. Durant dues setmanes, 
del 9 al 22 de desembre, de 9,10 
hores a 13,00 hores i de 15,40 
hores a 16,30 hores, s’han pro-
gramat un total de 100 franges 
de vint minuts cadascuna per 
donar cabuda als diferents grups 
que prenen part.

del 2020 per dur-lo a terme. 
D’aquesta manera, si s’aproven 
els comptes de l’any que ve, 
l’ampliació de l’auditori podrà ti-
rar endavant sense passar pel ple 
perquè es finançarà amb recur-
sos propis. (ACN)

Imatge simulada del futur auditori Felip Pedrell de Tortosa amb l’ampliació de la tercera sala executada.

el candidat amb més antiguitat 
en la carrera judicial, ha estat el 
magistrat tortosí. Mora Alarcón. 
Segons ebredigital.cat, José 
Antonio Mora, que té família 
a Tortosa, concretament tres 
germans i la seua mare, viu ac-
tualment a València i és fill d’un 
antic caporal de la policia local 
de la capital del Baix Ebre, ja di-
funt. 
D’altra banda, dins de l’actuali-

tat del cas, ahir es va conèixer 
que l’Audiència Nacional ha 
rebutjat excarcerar l’extresorer 
del PP Luis Bárcenas fins que la 
sentència de Gürtel, per la qual 
va ser condemnat a 33 anys i 
4 mesos de presó, sigui ferma, 
donat “l’important patrimoni 
econòmic” que té “ocult” a l’es-
tranger i que facilitaria la seva 
fugida de la Justícia.  
Foto: OKDIARIO
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*FIRA AMPOSTA VA 
TANCAR AMB UN TOTAL 
DE 45.500 VISITANTS.  I ja 
pensant en la propera edició, 
que serà la 60. L’alcalde Adam 
Tomàs, al seu Facebook, va fer 
una bona valoració i desitjava 
que que “aquells que heu par-
ticipat com a professionals us 
hagi estat útil , i als visitants 
que us hagi agradat. Gràcies a 
tots els que l’heu fet possible. 
Molts apunts i deures per 
encarar ja el 60è aniversari”.
 

*CATALUNYA TINDRÀ 23 
NOVES ESTACIONS DE RE-
CÀRREGA PER A VEHICLE 
ELÈCTRICS. Les estacions 
s’instal·laran en 19 municipis 
i ajudaran a augmentar fins 
a 130 el nombre total d’es-
tacions de la xarxa pública 
de recàrrega a Catalunya. En 
clau ebrenca, de les 23 noves 
estacions, s’instal·laran dues 
a Gandesa i una Amposta. 
Actualment, a les carreteres 
catalanes circulen més de 
17.000 vehicles elèctrics.

BREUS

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 11 de de-
sembre de 2019, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases regula-
dores de la concessió de subvencions per al patrocini publicitari del muni-
cipi de Deltebre exercici 2020 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 #DeltebreProjecció 
subàrea de revalorització econòmica tots els dies feiners, entre les 8:30 
hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació 
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 din-
tre 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 publi-
cació, tal i com es disposa a l’article 124 del Reglament d’Obres, activitats i 
serveis dels ens locals.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 12 de desembre de 2019

El secretari acctal.,
David Torres Fabra

DIUMENGE
Prop de 60 parades al 
Mercat de Santa Llúcia

Fins a 57 parades 
participaran el proper 

diumenge 15 de desembre 
en la 22a edició del mercat 
de Santa Llúcia, que tindrà 
lloc al voltant de la plaça de 
l’Ajuntament.        
El Mercat s’inaugurarà a les 10 
hores del matí del diumenge 15 
de desembre i romandrà obert 
fins les 21 hores. 
Com cada any, al carrer Major 
s’ubicaran les parades de co-

merç local, on es podrà trobar 
roba, moda infantil i puericultura, 
sabates i complements, bijuteria 
i bosses, llibreria i material d’ofi-
cina, decoració... A la plaça de 
l’Ajuntament hi haurà les parades 
de productes alimentaris i gas-
tronòmics. Al carrer Nou i Corsi-
ni estaran les parades d’artesans. 
Paral·lelament també s’inaugu-
rarà la Fira Social de Santa Llú-
cia, que estarà ubicada al carrer 
Major.

SUCCESSOS
Detingut un lladre 
reincident

Agents de paisà de la 
Policia Local d’Amposta 

van detenir diumenge de 
matinada un home quan 
intentava robar a l’interior 
d’un vehicle, al carrer Sant 
Vicent del barri del Grau. 
Es tracta d’un lladre reincident 
que la policia ampostina bus-
cava per un altre robatori amb 
força comés fa una setmana, 
en una finca disseminada de la 
població, on ja el van sorpren-

dre forçant un cotxe. Havia estat 
detingut el 19 de novembre pel 
mateix tipus de delicte, també 
al barri del Grau, i va tornar a 
ser arrestat l’endemà d’aquests 
fets per amenaçar la víctima del 
robatori amb una arma blanca 
perquè l’havia denunciat. 
L’home va passar aquest diu-
menge al matí a disposició del 
jutjat de guàrdia d’Amposta que 
en va decretar la llibertat amb 
càrrecs.
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PROJECTE DE 
RUGBY INCLUSIU

El joc net, la passió per l’es-
port, la solidaritat, el treball en 
equip, la disciplina i el respecte 
a l’altre, són valors fonamentals 
en el món del rugby, un esport 
encara poc introduït als centres 
escolars, i que per les seues ca-
racterístiques pot convertir-se 

en un bon instrument d’inclusió 
social. Això ha empès al Col·legi 
Públic d’Educació Especial Sant 
Jordi de Jesús a programar clas-
ses i entrenaments de rugby com 
a nova activitat al centre. Per dur-
la a terme ha buscat  la compli-
citat del campus Terres de l’Ebre 
de la URV. 
L’activitat és fruit d’un acord de 
col·laboració entre la URV i la Di-
putació de Tarragona.

TORNA EL PARC 
DE NADAL A 
L’AMETLLA 
Les inscripcions per parti-
cipar en el Parc de Nadal 
de l’Ametlla de Mar ja 
s’han obert. La regidoria de 
Joventut organitza un any 
més aquesta iniciativa d’oci 
i lleure, destinada a nens i 
nenes d’entre 3 a 12 anys, que 
tindrà lloc durant les vacan-
ces escolars. Jocs, gimcanes, 
tallers i inflables seran algu-
nes de les activitats que els 
més petits podran gaudir. El 
parc obrirà les seves portes 
els dies laborables del 23 de 
desembre al 3 de gener, de 9 
a 13 h. La primera part abans 
de Cap d’Any es realitzarà al 
Poliesportiu Municipal Ga-
letet, mentre que la segona 
serà a l’Institut Candelera. 
D’altra banda, la regidoria de 
Comerç va fer una valoració 
molt positiva del Mercat de 
Nadal, una fira nadalenca 
que va omplir d’activitat el 
parc del Bon Repòs durant 
tot el pont de desembre.

WIFI LLIURE A 
L’ESTACIÓ DE 
BENIFALLET
Una altra de les millores que 
s’ha dut a terme enguany 
a la Via verda ha estat la 
instal·lació d’internet d’alta 
velocitat a l’àrea de l’estació 
de Benifallet, amb l’objectiu 
de resoldre les mancances de 
cobertura en aquesta àrea. 
Així, el Consell Comarcal del 
Baix Ebre ha instal·lat cober-
tura per a telefonia I.P. i Wifi 
lliure amb fibra òptica en un 
tram de 500 metres a entorn 
de l’antiga estació. Una ac-
tuació que ha tingut un cost 
de 5.159 euros i que també 
ha estat subvencionada per 
la Diputació de Tarragona. La 
instal·lació de la Wifi permet 
que en cas de necessitat o 
accident el turista tingui 
cobertura des de l’estació de 
Benifallet, sense obligar-lo 
a desplaçar-se fins a la C-12 
per poder fer una trucada 
d’emergència.

MÉS 
NOTÍCIES

L’AMETLLA DE MAR
Dissabte s’escollirà la Pubilla Major, l’Hereu 
i la Pubilla Infantil de la Candelera 2020
A menys de dos mesos 

perquè comenci la Festa 
Major de l’Ametlla de Mar, 
arriba l’esperat acte d’elecció 
de les Pubilles i Hereus, i la 
presentació dels Quintos.       
La Candelera 2020 comptarà 
amb 21 pubilles grans, 19 de 
petites i 7 hereus infantils. Tots 
pujaran a l’escenari acompa-
nyats del representant de l’en-
titat, i dipositaran el sobre amb 
el seu nom en una urna. Seran 
les mans innocents dels seus 
homòlegs del 2019 qui esco-
lliran la Pubilla Major i l’Infantil, 
amb les respectives Damisel·les 
i l’Hereu. Els altres protagonis-
tes seran els Quintos nascuts el 

2000. En total, una quarantena 
de joves seran els encarregats 
de portar la imatge de la Verge 
en solemne processó, el prò-
xim 2 de febrer. En l’acte, se’ls 
lliurarà la dessuadora amb el 
nou disseny d’enguany. També 
rebran un record, les pubilles i 
hereus de la Candelera 2019.
La cita tindrà lloc aquest dis-
sabte, a les 18 h, al Poliesportiu 
Galetet. Després, a la nit, la festa 
continuarà a la carpa municipal 
del parc del Bon Repòs. L’entra-
da anticipada té un preu de 8 
euros i es pot adquirir al Frank-
furt LaKla. A taquilla el seu cost 
serà de 10 euros. Ambdues in-
clouen una consumició.

ROQUETES
26a Fira de Nadal a 
l’Hort de Cruells
La Fira de Nadal, ubicada 

a l’Hort de Cruells amb 
un total de 30 parades de 
diferents comerços i entitats 
de Roquetes, s’inaugura demà 
dissabte 14 de desembre a 
les 17 h amb un recital de 
la Coral Preludi a Caro de 
Roquetes i Novella Harmonia 
de l’Escola Mestre Marcel·lí 
Domingo.         
A continuació hi haurà una xo-
colata per a tots els assistents 
i un concert de Nadal a càrrec 
dels alumnes de l’Orquestra 
STOP de l’IES Roquetes.
Finalment també a l’Hort de 
Cruells, a les 19.30 h, els Pat-

ges Reials de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient, recolliran 
les cartes de tots els xiquets i 
xiquetes de Roquetes.
El diumenge 15 de desembre a 
les 9.30 h continua la Fira Na-
dalenca a l’Hort de Cruells amb 
la Caminada Popular en benefi-
ci de la Marató de TV3. A
 les 11 h els alumnes de l’Escola 
Mestre Marcel·lí Domingo rea-
litzaran una Flashmob i a les 12 
hores hi haurà una xocolatada i 
diverses actuacions d’alumnes 
i membres de la Banda de la 
Lira de Roquetes. Les activitats 
les organitzen conjuntament el 
CAR i l’Ajuntament de Roquetes.

XERTA
Acabats els treballs de 
millora a la Via Verda
Els treballs de manteniment 

i adequació del ferm 
de la Via Verda en diversos 
trams de la via compresos 
entre Xerta i Tortosa ja han 
finalitzat.       
Concretament s’ha renovat 
l’asfalt i s’han podat els arbres 
d’una superfície de 1.264 me-
tres, una àrea on el ferm estava 
trencat per les arrels dels arbres 
que sortien al mig de la via. 
Els treballs han anat a càrrec 
de l’empresa Contregisa amb 
un pressupost de 21.366 euros 
i han estat subvencionats per 
la Diputació de Tarragona. Una 
vegada han finalitzat els treballs 

de reparació del ferm de la Via 
Verda, la brigada del Consell 
Comarcal senyalitzarà el terra 
de tots els encreuaments de la
via compartits amb vehicles 
amb pintura. 
“Cal mantenir la Via Verda en 
bon estat per convertir-la en 
una destinació cicloturística 
de referència”, ha manifestat el 
president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre, Xavier Faura. 
Per la seua banda, el conse-
ller comarcal de Turisme, Jor-
di Jordan, ha afegit: “més enllà 
d’ampliar la Via Verda apostem 
per la millora i manteniment de 
l’actual”.
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ENCESA DE LLUMS 
AL PERELLÓ

El divendres passat, dia 6 de 
desembre, es va fer l’encesa de 
llums de Nadal al Perelló. Com 
en altres municipis, el primer 
cap de setmana de desembra 
va marcar l’inici de l’època na-
dalenca i també de els activitats 
pròpies d’aquesta.

EL JOC 
‘DESCOBREIX 
L’ALDEA’, A LA 
VENDA 
L’Ajuntament ha informat que 
el joc ‘Descobreix L’Aldea’, ja 
és a la venda en exclusiva als 
comerços aldeans d’Europreus 
Regals i  Mercè Sabates i Jo-
guines  al preu de 30 €. També 
es podrà aconseguir a la carpa 
instal·lada aquest diumenge 
15 de desembre i dins de la 3a 
Fira de Santa Llúcia i Pessebre 
Vivent. El joc aldeà amb més 
de 500 preguntes “per saber 
més del nostre poble i que 
de ben segur serà el regal 
perfecte pel Pare Noel i els 
Reis Mags”.

LA QUINA DEL   
CASAL
La Quina és un joc típic de 
les dates nadalenques. És 
semblant al bingo. El dissabte 
dia 21 de desembre tindrà lloc 
la ‘Quina del Casal’ al Perelló.  
“Una tarda original, divertida 
i molt popular. Amb la compra 
del cartró tens una cadira, un 
refresc i pots guanyar un o 
més premis. A més, ajudaràs al 
club. Junta, jugadors, Entrena-
dors...tots estarem presents 
per oferir la vessant més 
alegre. Després de la Quina se-
guirem amb una rostida, barra 
de bar i nit de música”. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’ALDEA
L’Ajuntament denuncia a Endesa per les 
contínues avaries a la xarxa elèctrica
A l’inici del mandat, 

concretament el 10 de 
juliol, l’Alcalde de l’Aldea va 
mantenir una reunió amb 
els responsables d’Endesa de 
la Delegació de Tarragona 
per tal d’estar assabentats 
de l’estat de les xarxes de la 
seua distribuïdora al municipi 
aldeà.       
La resposta per part de la com-
panyia va ser que tenien la xarxa 
en condicions òptimes. Però el 
cert és que només 5 mesos des-
prés d’aquella reunió, el municipi 
ha patit fins a tres avaries amb 
molta afectació d’usuaris i unes 
quantes més de petites en menys 
afectació o que s’han resolt im-

mediatament. Precisament les 
tres avaries principals, han estat 
a la xarxa de distribució de l’anti-
ga Eléctrica del Ebro. “Entenem 
que tanta avaria en aquesta xarxa 
i no amb la d’Endesa, és a causa 
del poc manteniment efectu-
at a la mateixa i escassa reno-
vació d’aquestes xarxes, a part 
que hem detectat molta disfun-
ció en els serveis d’urgències, al 
moment de què han d’actuar en 
aquestes xarxes”. Xavier Royo, 
alcalde de l’Aldea, afirma que ”la 
manca d’inversió per part de la 
companyia, no l’ha de pagar en 
un servei deficient els usuaris que 
religiosament abonen les seues 
factures mensualment, sinó que 

es mereixen un servei com cal”. 
Royo també reclama que “millo-
ren el seu servei d’urgències, ja 
que hem detectat moltes disfun-
cions quan es tracta d’una avaria 
de l’Eléctrica del Ebro.”
L’alcalde ha exigit que ”es posen 
a treballar i a millorar les xarxes 
de distribució del municipi de 
l’Aldea i que ens presentin amb 
la més rapida celeritat un ca-
lendari d’actuacions”. La darrera 
incidència va ser dissabte: 1097 
usuaris de l’Aldea, sense sub-
ministrament, units per la ma-
teixa avaria a 7356 usuaris, per-
tanyents a Camarles, Deltebre i 
Sant Jaume, que van fer un total 
de 8453 usuaris sense llum.

EL PERELLÓ
Millora històrica del 
centre emissor 

Catalunya Ràdio ha millorat 
el centre emissor del 

Perelló per eliminar la zona 
fosca de cobertura d’FM que 
dificultava històricament la 
seva recepció.          
La millora, que ha suposat la 
instal·lació d’un nou repetidor 
al coll de les Guàrdies, perme-

trà els 3.000 habitants, poder 
sintonitzar sense problemes les 
diferents emissores del grup i, 
també, facilitar la recepció d’avi-
sos d’emergències, atès que el 
terme està inclòs al Pla d’Emer-
gència Nuclear de Tarragona 
(PENTA) per la proximitat amb la 
nuclear de Vandellòs. 

CONSELL COMARCAL
Potenciar les
habilitats parentals 

Una trentena de famílies 
han participat en el 

Cafè en família, un espai de 
trobada impulsat pel Servei 
d’Intervenció Socioeducativa 
(SIS) del Consell Comarcal 
del Baix Ebre per compartir 

i aprendre sobre l’educació 
dels fills.       
El conseller comarcal Antoni 
Gilabert i l’alcalde de l’Aldea, 
Xavier Royo, van entregar els 
diplomes als participants en 
l’última sessió. 
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EL SECRETARIAT 
NACIONAL DE L’ANC 
ES REUNIRÀ A 
LA SÉNIA

Demà dissabte La Sénia serà la 
seu del Ple del Secretariat Na-
cional de l’Assemblea Nacional 
Catalana. El secretariat naci-
onal de l’ANC està format per 

77 membres elegits per sufra-
gi universal, i encapçalat per la 
presidenta de l’entitat, Elizenda 
Paluzie. Aquest òrgan coordi-
na les assemblees de base, i és 
el govern executiu que regeix, 
administra i representa l’entitat 
entre dues assemblees generals. 
El plenari es farà a la Casa de 
Cultura, i serà de caràcter intern 
acollit per la territorial de La Sé-
nia. (ebredigital.cat)

RENOVACIÓ 
DEL SISTEMA 
D’ABASTAMENT 
D’AIGÜES DE LA 
ZONA DEL MOLLET 
L’Ajuntament de la Ràpita 
està treballant per renovar la 
xarxa d’abastament d’aigua 
de la zona del Mollet. Les 
obres comprenen els carrers 
Dolors, Om, Santa Teresa, 
Arsenal, Dàrsena, Fossat i 
Mare de Déu del Montser-
rat. L’objectiu és renovar el 
sistema de canonades amb 
nous materials per tal d’evitar 
fuites, trams malmesos, 
trencaments.

BAIXA LA XIFRA 
D’ATURATS A LA 
RÀPITA DURANT 
EL NOVEMBRE
L’atur registrat a la Ràpita en 
el mes de novembre es situa 
en les 739 persones. Aquesta 
dada representa que hi ha 
20 aturats menys respecte 
el mes de novembre de 2018 
i 29 menys que aquest mes 
d’octubre. Cal tenir en compte 
que novembre és un mes on 
és habitual la destrucció de 
llocs de treball. 

DRONES I ROBOTS 
A L’AULA: NOVES 
TECNOLOGIES A 
L’ESCOLA
Cobrir els buits de formació 
en noves tecnologies a les 
escoles traslladant a l’aula 
l’ús de dispositius que ja són 
habituals en la vida quotidi-
ana. Tres joves mestres han 
vist en aquesta necessitat un 
camp obert de possibilitats 
que pot donar resposta als 
seus reptes a l’hora d’accedir 
al mercat laboral. Ho han fet 
creant la primera cooperati-
va vinculada oficialment al 
campus de la URV que ofereix 
activitats formatives en horari 
d’extraescolars. De moment, 
la imparteixen a més de 90 
alumnes de cinc centres edu-
catius de les Terres de l’Ebre.

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
La campanya Temporada Alta descobreix 
“l’exclusivitat” del delta a l’hivern
La temporada turística 

a la Ràpita s’allarga, un 
any més, amb la campanya 
Temporada Alta.       
La regidoria de Turisme i el teixit 
empresarial, agrupat a l’Estació 
Nàutica, impulsen aquesta ini-
ciativa que pretén incentivar el 
turisme entre el 13 d’octubre i el 
20 de juny. Durant aquests me-
sos, el sector turístic i nàutic de 
la Ràpita no abaixa la persiana 
i continuen oferint tota classe 
d’experiències aprofitant el bon 
clima que impregna la badia 
dels Alfacs i el delta de l’Ebre 
al llarg de l’any. L’alcalde, Jo-
sep Caparrós, i el president de 
l’Estació Nàutica, Joan Barberà, 

han presentat el cartell i el pro-
grama de Temporada Alta 2019-
2020. Ho han fet al Musclarium, 
en plena badia dels Alfacs. 
L’alcalde ha destacat que la 
campanya Temporada Alta res-
pon a un dels objectius que es 
plantegen moltes destinacions 
de litoral: desestacionalitzar. “És 
gràcies a l’actitud proactiva dels 
empresaris de l’Estació Nàutica 
que és possible gaudir de la Rà-
pita els 365 dies de l’any”. 
Per la campanya s’ha editat un 
cartell i també fulletons amb 
prop d’una trentena d’ofertes 
d’activitats, rutes i propostes 
que s’inclouen dins Temporada 
Alta.

NÀUTICA ALFACS
Un incendi crema 
dues embarcacions

Un foc ha cremat aquest 
matinada de dimecres 

dues embarcacions que 
es trobaven a l’interior de 
l’empresa Nàutica Alfacs, al 
terme municipal d’Amposta.           
Segons informa ebredigital.cat, 
l’incendi ha calcinat totalment 
dues embarcacions que es tro-

baven a sobre d’un remolc i 
n’ha afectat dues més. Als vol-
tants de les 3 de la matinada el 
foc ha quedat extingit. No han 
transcendit les causes que l’han 
originat. Nàutica Alfacs és una 
empresa rapitenca dedicada a la 
venda i reparació d’embarcaci-
ons ràpides.

MEDI AMBIENT
El president del COPATE 
visita Santa Bàrbara

Alcanar i S. Bàrbara són els 
municipis que han realitzat 

el canvi de contenidors 
de soterrats a superfície, 
implementat pel COPATE.        
El president de l’organisme Joan 
Alginet va realitzar una visita als 
dos municipis per veure els tre-
balls.  Alginet va explicar que el 

canvi ve motivat per un nou con-
tracte en la recollida de residus 
del Baix Ebre i Montsià que ha fet 
que s’hagi implementat aquest 
model de contenidors de super-
fície associat també a un canvi 
integral en la renovació de nous 
vehicles.
(La Plana Ràdio)
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SEGUIMENT A LES 
CONCLUSIONS 
DE LA COMISSIÓ 
D’INVESTIGACIÓ
Esquerra Republicana també  
demana “fer un seguiment de 
les conclusions d’aquesta co-
missió d’investigació, tant en 
l’àmbit del Govern de Catalu-
nya, com en el parlamentari, 
pel mateix Síndic de Greuges, 
o per altres administracions 
locals afectades directament 
pel futur del projecte”.

30 ANYS DEL 
PARC INFANTIL A 
ULLDECONA
Ulldecona viurà del 21 al 30 
de desembre la 30ena edició 
del Parc Infantil de Nadal, 
amb tota classe d’activitats i 
tallers destinats al públic ju-
venil i infantil. Un cop més hi 
haurà dos espais diferenciats 
per edats, al pavelló cobert i 
al casal jove. Exceptuant els 
dies 25 i 26 de desembre, el 
Parc obrirà totes les tardes 
de 16 a 20h (el 24 de desem-
bre es tancarà a les 19h). La 
inauguració del Parc Infantil 
de Nadal, dissabte 21 de 
desembre a les 19h, anirà a 
càrrec de les atletes Meritxell 
Benito i Maria Vidal. 

D’altra banda, informar que 
més de 70 establiments 
d’Ulldecona i barris partici-
pen en la campanya de Nadal 
per fomentar les compres al 
municipi.

PARC DE NADAL A 
SANT JAUME
Del 23 de desembre al 3 de 
Gener, a Sant Jaume d’Enveja 
es podrà gaudir del Parc de 
Nadal.   
“Música, Inflables, Arribada 
Pare Noel i Patge Reial, 
Tallers divertits, Zona ludo-
teca, Zona esport,Torneig de 
futbol, Festa fi d’any i moltes 
més activitats i sorpreses”.  
Dies 23, 27, 28, 30 (tot el dia); 
24 i 31 (migdia) i 2 i 3 de ge-
ner (tot el dia). Horaris: de 10 
a 13 hores i de 16 a 20 hores.

MÉS 
NOTÍCIES

CAS CASTOR
‘Les conclusions de la comissió obligaran l’Estat, 
Escal UGS i ACS a assumir responsabilitats’
La comissió d’investigació 

del Castor impulsada pel 
Grup republicà al Parlament 
de Catalunya aprovarà avui 
divendres, després de més 
d’un any de compareixences, 
el dictamen de les conclusions 
presentades pels diferents 
partits.         
Lluís Salvadó ha volgut advertir 
que “les conclusions de la co-
missió d’investigació del Castor 
obligaran l’Estat, Escal UGS i ACS 
a assumir responsabilitats d’un 
projecte que ha estat un fracàs 
polític, empresarial, econòmic i 
social”. Segons el diputat repu-
blicà “èticament i políticament 
no es pot defugir d’allò que han 
provocat, i la comissió ha deixat 
molt clar que els governs del 
PSOE i PP, així com les empreses 
Escal UGS i ACS, són els respon-
sables del desastre del Castor”. 
Per a Salvadó és evident, tal com 
s’apunta a les conclusions, que 
“va ser necessària la concertació 
i la connivència dels principals 
responsables de les polítiques 
energètiques i d’infraestructures 
del Govern espanyol del perío-
de 2000-2014 per fer possible 
la tramitació administrativa del 
projecte, amb decisions que es 

poden considerar irregulars, ar-
bitràries, injustes i amb risc per 
la seguretat i la salut pública, 
prioritzant l’interès particular de 
les empreses participants i con-
tràries a l’interès general”.
És per això que les conclusions 
que ha transaccionat i presentat 
de manera conjunta el grup Re-
publicà amb els grups de Junts 
per Catalunya i Catalunya En 
Comú podem insten el Govern 
de l’Estat a establir les possibles 
responsabilitats de les adminis-
tracions públiques en la conces-
sió i seguiment del projecte Cas-
tor. De fet es considera que tant 
l’administració de l’Estat com 
aquells governs que han partici-
pat en la tramitació del projec-
te Castor han vulnerat diversos 
principis del dret administratiu i 
que les adjudicacions es van fer 
amb  una concurrència efectiva 
extremadament restrictiva o bé 
sense concurrència pública.
A més es va permetre que Es-
cal UGS i ACS desenvolupessin 
un projecte de gran risc tècnic 
sense assumir pràcticament ris-
cos de caràcter econòmic, ni 
aportacions econòmiques. Per 
tant es demana al Govern de 
l’Estat que emprengui les  me-

sures necessàries per a recupe-
rar les indemnitzacions i costos 
que es van pagar indegudament 
a Escal UGS, així com assegurar 
que aquests costos no recaiguin 
la ciutadania. Davant del fet que 
el mateix govern espanyol ha 
reconegut negligències en el 
disseny del Castor se li dema-
na la realització d’una auditoria 
tècnica del projecte per esbrinar 
l’existència d’irregularitats, man-
cances i contrasentits detectats 
i apuntats per diferents experts; 
i determinar-ne les responsabi-
litats pertinents. També s’insta 

ALCANAR
Des d’aquesta setmana, la màgia del Nadal ja 
il·lumina els carrers i comerços del municipi
L’Ajuntament d’Alcanar ha 

organitzat, un any més, el 
tradicional acte d’encesa dels 
llums de Nadal, que enguany, 
finalment, es va celebrar 
aquest dilluns,  9 de desembre, 
a Alcanar i les Cases.       
Com és habitual, aquest acte tan 
esperat pels menuts de casa va 
donar el tret de sortida a la pro-
gramació nadalenca que la casa 
de la vila, els comerços i les en-
titats socials han dissenyat per a 
les festes.
D’altra banda, com és habitual 
en aquestes dates, l’Ajuntament 
i la Federació de Comerços d’Al-
canar (FECOAL) s’han unit per a 

impulsar i premiar les compres 
nadalenques a la cinquantena 
d’establiments que col·laboren 
en la campanya de Nadal. La 
campanya comercial d’enguany, 
“Som la llum del teu Nadal”, té 
com a objectiu incentivar les 
compres al municipi, reactivant 
el comerç i els serveis en gene-
ral. La campanya de difusió des-
taca els avantatges de comprar 
al comerç de proximitat i premia 
la confiança dipositada amb el 
sorteig de tres xecs regal de di-
ferents imports: 600 euros, 300 
euros i 100 euros, per a fer una o 
diverses compres en els comer-
ços adherits a la campanya.

a la Comissió Europea a inves-
tigar la responsabilitat del Banc 
d’Inversions Europeu (BEI) en el 
seguiment del projecte Castor, 
així com a avaluar de nou si la 
indemnització a Escal UGS va 
suposar una ajuda il·legal d’Estat.
S’insisteix en què el cost del des-
mantellament en cap cas s’ha de 
fer amb diners públics sinó que 
hauria d’assumir-los Escal UGS, i 
es requereix al  Govern de l’Es-
tat doni resposta i atenguin els 
danys materials i morals dels ve-
ïns i institucions públiques afec-
tades.
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FIRA DE NADAL DE 
CAMPREDÓ, DEMÀ 
DISSABTE

Un any més se celebrarà a 
Campredó la Fira de Nadal. 
Enguany, en la seua 5a edició, 
el lloc escollit serà el carrer 
de l’Escola de Font de Quinto 
(davant les antigues escoles).

A la fira, de 16 h a 21 h de demà 
dia 14 de desembre, es podran 
trobar articles nadalencs de tota 
mena i un seguit d’activitats al 
llarg de la tarda que completa-
ran aquesta ja tradicional fita. 
Algunes d’aquestes activitats, 
sempre organitzades per en-
titats del poble, són un tronc 
de Nadal gegant, una xocola-
tada per la Marató de TV3, de 

l’Associació Juvenil Campredó 
Jove, tallers de pintacares per 
als més menuts, una recollida 
solidària de joguets, de la Penya 
Barcelonista, o un mercat d’ar-
ticles de segona mà organitzat 
per L’AMPA. A tot això s’hi suma 
també la FiraTeca, un espai per 
fer un mosset durant tota la tar-
da. Ambient de Nadal en com-
panyia. 

APAREIX 
L’EMBARCACIÓ 
DESAPAREGUDA 
AL DELTA 
La Guàrdia Civil va reiniciar di-
mecres de la setmana passada 
la recerca de l’home desapa-
regut al delta de l’Ebre. Final-
ment, però, i tal com informa 
aguaita.cat, l’embarcació ha 
aparegut aquest dimarts 
a Alacant, concretament a 
unes 12 milles nàutiques mar 
endins del cap la Nau, a Xàbia. 
La barca, segons la mateixa 
notícia,  pertanyia a l’home 
que el dissabte 30 de novem-
bre suposadament va sortir 
de Riumar, a Deltebre, per a 
anar a pescar. 

JORNADA 
D’EMERGÈNCIES
El director territorial d’Interior 
a l’Ebre, Joan Juan, amb els 
comandaments territorials del 
cos de Bombers, del cos de 
Mossos, i de Protecció Civil, 
van presentar aquest dime-
cres, la Jornada d’Emergències 
del Baix Ebre i Montsià. La 
Jornada va anar destinada als 
representants electes, agents 
de seguretat i personal tècnic 
en l’àmbit de la protecció civil 
dels ens locals del Baix Ebre 
i del Montsià. L’objectiu fou 
donar pautes als ajuntaments 
de com actuar i com relaci-
onar-se amb els cossos de 
seguretat i d’emergències del 
Departament d’Interior en cas 
de situacions d’emergència. 

APOSTA PER 
L’ESTALVI 
ENERGÈTIC I 
ECONÒMIC 
L’Ajuntament d’Ulldecona ha 
fet ús de l’Acord marc d’efi-
ciència energètica en l’enllu-
menat públic de l’Associació 
Catalana de Municipis per 
tal d’adquirir 744 llumeneres 
LED que instal·larà arreu del 
municipi. L’aposta suposa 
un estalvi a nivell de consum 
energètic i també a nivell 
econòmic.

CAMARLESMÉS 
NOTÍCIES Els taurins diuen que és fals que s’agredís a un 

grup d’animalistes per gravar el bou embolat
Un grup d’animalistes, 

quatre dones i un home, 
han presentat una denúncia 
als Mossos d’Esquadra per 
una suposada agressió quan 
sortien de gravar imatges 
del bou embolat que es va 
celebrar, dissabte a la tarda, 
en les Festes de la Segregació 
de Camarles.       
Segons han denunciat, diver-
ses persones els van rodejar al 
sortir de la plaça, els van donar 
puntades de peu i també els van 
llançar pedres. Finalment van 
arribar als seus vehicles i escor-
tades per agents dels Mossos i 
van poder marxar. Amb l’infor-
me de lesions, van presentar 

aquella mateixa nit una denún-
cia a la comissaria de Tortosa. 
L’entitat AnimaNaturalis revisa 
les imatges que van poder gra-
var per demostrar els fets.
No obstant, des de l’Agrupació 
de Penyes i Comissions Tau-
rines de l’Ebre s’ha informat 
que “és totalment fals. No es va 
agredir a ningú, ni molt menys. 
Una vegada havien gravat es 
van quedar durant una estona 
provocant i gravant a la gent. La 
veritat és que sí que podem dir 
que estem farts de que tinguin 
tants privilegis que els taurins 
no tenim. Com sempre con-
demnariem qualsevol acte de 
violència si s’arriba a produir, 

que en cap cas va ser així el cap 
de setmana passat, però també 
estem cansats de que elles esti-
guin protegides i que vinguin a 
incitar l’odi. No hi ha dret a això. 
Es van viure unes festes, les dar-
reres de l’any, amb normalitat i 
respectant la llei establerta. Per 
tant, quan no ens poden atacar 
per un costat, van per un altre”.

L’AMPOLLA
Diumenge tindrà lloc 
el Festival de Nadal
Diumenge al matí, Festival 

de Nadal de l’Acadèmia de 
Ball Turn Dance.          
A les 11 hores al Casal Municipal 
de l’Ampolla tindrà lloc el Fes-
tival de Nadal de l’Acadèmia de 
Ball Turn Dance. Un festival que 
forma part de les activitats na-
dalenques del municipi costaner. 
D’altra banda, divendres passat 
es va efectuar a l’Ampolla la Ca-
minada popular per la Marató de 
TV3. I també divendres passat, 
a la Biblioteca del municipi am-
pollero, fou presentada la novel.
la ‘La ciutat del Mar’ amb la pre-
sència de l’autor Ramon Masdeu 
Andreu. 

ACM
Política de futur: 
Fòrum de Joves Electes 

Dimarts va tenir lloc el 
Forum de Joves Electes, 

de l’Associació Catalana de 
Municipis que presideix Lluís 
Soler.       
Joves regidors de Deltebre i de 
Sant Jaume, entre d’altres mu-

nicipis, van assistir-hi. Un Fòrum 
per construir, ser comunicadors 
i principalment altaveus dels 
joves electes. “Joves, servidors 
públics que tenen molt a dir i a 
fer en les polítiques de les po-
blacions”. 

D’altra banda, informar que 
l’Agrupació de Penyes i Comis-
sions Taurines han encetat ron-
da de converses al Parlament 
“per tal d’explicar la realitat de 
la festa dels bous que defensa 
l’entitat també l’impacte econò-
mic que suposa per al territori 
realitzar festejos taurins”.
Foto: AnimaNaturalis
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LA GENERALITAT 
ATORGA LA PLACA 
PRESIDENT MACIÀ 
A L’ASSOCIACIÓ 
JERONI DE 
MORAGAS DE MÓRA 
D’EBRE

El Govern de la Generalitat ha 

acordat atorgar la Placa al tre-
ball President Macià a l’Associ-
ació de rehabilitació i educació 
especial Jeroni de Moragas de 
Móra d’Ebre, en la categoria de 
responsabilitat social empresarial. 
Aquests guardó reconeix empre-
ses o organitzacions que hagin 
destacat en alguna de les cate-
gories de seguretat i salut en el 
treball; igualtat d’oportunitats en 
el treball i conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar; res-

ponsabilitat social empresarial; 
foment de la creació d’empreses 
i de l’ocupació de qualitat.
Constituïda l’any 1979, l’Associ-
ació de rehabilitació i educació 
especial Jeroni de Moragas de 

Móra d’Ebre és una entitat sense 
afany de lucre que té per finalitat 
millorar la vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i 
de les seves famílies. (ebredigi-
tal.cat)

VISITA DE MAR 
LLEIXÀ AL CAP DE 
FLIX 
Acompanyada de les regido-
res Gemma Abelló i Norma 
Pujol, i de l’alcalde, Francesc 
Barbero, la Directora dels 
Serveis Territorials de Salut 
a l’Ebre, Mar Lleixà i el seu 
equip, han visitat el CAP de 
Flix amb per estudiar com 
millorar l’equipament. La pri-
mera adequació, ja realitza-
da, és l’entrada accessible des 
del carrer Escoles. “És clau 
mantenir al dia equipaments 
com aquest per la qualitat de 
vida al nostre poble i pobles 
veïns”, ha dit Barbero. 

NADAL A FLIX 
A la pàgina web de l’ajunta-
ment flixanco s’ha publicat 
el programa dels actes 
organitzats a la població amb 
motiu de les festes de Nadal 
2019-2020. Comprèn un total 
de 39 activitats de tipologia 
variada (populars, culturals, 
recreatives, esportives, 
religioses, etc), les quals es 
desenvoluparan principal-
ment entre el 12 de desembre 
i el 7 de gener.

I MOSTRA DE 
PLAYMÒBILS A 
BATEA
De l’1 al 7 de gener del 2020, 
de 12 a 14 hores i de 17 a 20 
hores, a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Batea, tindrà 
lloc la primera mostra de 
playmòbils. 

ANIVERSARI DE 
L’ONADA A HORTA
Avui divendres, a partir de 
les 17 hores, al Casal Muni-
cipal, celebració del tercer 
aniversari de L’Onada Ser-
veis a Horta de Sant Joan. 
El Centre de Dia, integrat al 
Casal de Jubilats, compleix 
3 anys al municipi terraltí. 
Per aquest motiu hi haurà 
un seguit d’activitats per 
celebrar l’aniversari.

MÉS 
NOTÍCIES

RIBERA D’EBRE 
Pla d’acció per promocionar la comarca a 
través dels productes “des de la taula”
La Ribera d’Ebre ha començat 

a desplegar un pla d’acció 
de quatre anys per enfortir els 
vincles entre productors locals, 
agents turístics i restauradors.       
Es pretén fer valer els productes 
locals creant circuits curts de co-
mercialització i promocionar la 
Ribera d’Ebre, també, “des de la 
taula”. 
Existeixen a la comarca unes 180 
empreses productores que venen 
al client final i s’han iniciat acci-
ons per crear sinergies entre ells. 
Una d’elles ha estat la jornada, 
aquest dilluns, que ha reunit una 
quinzena de productors carnis, 
d’oli, de mel, de vi o de dolços, 
entre d’altres. El pla també els 

ofereix assessorament per millo-
rar la competitivitat i campanyes 
de sensibilització perquè es con-

sumeixi producte de proximitat. 
El Consell hi contribuirà amb la 
promoció i la comunicació del 

BATEA
Premi al millor  oli de 
la varietat empeltre

L’empresa Az-Azeytun ha 
guanyat el primer premi 

del món al millor oli de la 
varietat empeltre.          
Az-Azeytun és un oli jove, amb 

caràcter, que surt d’arbres vigo-
rosos i del treball d’un creador 
amb empenta, Abel Maijo, un 
emprenedor vitivinicultor fill de 
Batea.

POLÍTICA
L’ARCA renova el 
conveni amb l’ACM

El president de l’ACM 
(Associació Catalana de 

Municipis), Lluís Soler, i el 
president en funcions de l’ARCA 
(Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya) i alcalde de 
Gandesa, Carles Luz, han signat 
un conveni de col·laboració per 

tal de portar a terme projectes 
d’interès comú.       
Entre d’altres, l’ACM donarà servei 
a les entitats que formen l’ARCA i 
permetrà que els seus ens puguin 
beneficiar-se dels avantatges 
econòmics i procedimentals de la 
Central de Compres. 

producte local, i amb campanyes 
per sensibilitzar també els valors 
del consum de proximitat. (ACN)
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EL PESSEBRE 
VIVENT DE JESÚS, A 
BARCELONA

El Pessebre Vivent de Jesús, 
representat al Poble Espanyol. 
El recinte de Montjuïc manté la 
tradició dels pessebres vivents 
de Catalunya. Cada dia va pas-
sar un pessebre. El primer dia va 
ser el torn del jesusenc.

APAREIX 
L’EMBARCACIÓ 
DESAPAREGUDA 
AL DELTA 
La Guàrdia Civil va reiniciar 
dimecres de la setmana 
passada la recerca de l’home 
desaparegut al delta de 
l’Ebre. Finalment, però, i tal 
com informa aguaita.cat, 
l’embarcació ha aparegut 
aquest dimarts a Alacant, 
concretament a unes 12 mi-
lles nàutiques mar endins del 
cap la Nau, a Xàbia. La barca, 
segons la mateixa notícia,  
pertanyia a l’home que el 
dissabte 30 de novembre 
suposadament va sortir de 
Riumar, a Deltebre, per a 
anar a pescar. 

EL SECRETARI DE 
L’AJUNTAMENT 
D’ALFARA 
S’EMPARA EN EL 
CONSTITUCIONAL 
I LA DIPUTACIÓ 
PER PERMETRE 
ESPECTACLES 
TAURINS 
El secretari de l’Ajuntament 
d’Alfara de Carles (Baix Ebre), 
Pere Sanmartí, s’empara en 
la sentència que declarava 
inconstitucional la prohibició 
dels toros a Catalunya i els 
informes del Servei d’Assis-
tència Municipal (SAM) de 
la Diputació de Tarragona 
per justificar la decisió del 
consistori de permetre els 
temptejos per a turistes a la 
ramaderia Mur prohibits per 
un jutjat de Barcelona l’any 
2015. Segons ha pogut saber 
l’ACN, en la seva declaració 
com a testimoni davant del 
titular número 5 de Tortosa, 
que investiga el cas arran 
d’una querella per prevari-
cació contra la propietària 
Àngela Mur i l’exalcalde Josep 
Mas, Sanmartí interpreta 
que, tot i la sentència, es 
tracta d’una activitat que 
no estaria prohibida en el 
context legal actual.

MÉS 
NOTÍCIES

TURISME 
Acord per impulsar els ports catalans i els 
d’Occitània en el marc del Saló Nàutic de París
Els representants dels 

Governs de Catalunya i 
Occitània, i els responsables 
dels ports esportius catalans 
i d’Occitània han acordat una 
línia estratègica de treball que 
té com a marc l’emergència 
climàtica a la Mediterrània, 
amb tres objectius: crear un 
marc comú de treball entre 
l’Occitània i Catalunya en 
l’àmbit portuari, compartir la 
promoció dels ports esportius 
i impulsar el turisme nàutic 
a la Mediterrània. Es tracta 
d’establir projectes en comú 
entre els dos governs en el 
marc de la Unió Europea.       
Les línies estratègiques s’han 

presentat aquest dilluns a l’es-
tand dels ports esportius de 
l’Occitània al Saló Nàutic Inter-
nacional de París, que se celebra 
del 7 al 15 de desembre de 2019 
a la capital francesa. A l’acte hi 
han assistit el gerent de Ports de 
la Generalitat, Joan Pere Gómez, 
en representació del Govern ca-
talà. L’aposta passa per un mo-
del sostenible per als ports de 
la Mediterrània. Així mateix, es 
volen crear uns itineraris per la 
costa catalana i la costa francesa 
per atreure turisme nàutic i oferir 
uns serveis de qualitat. A més de 
participar conjuntament a les fi-
res nàutiques per tal d’estalviar 
recursos econòmics.

JESÚS
Aniversari al febrer: 
25 anys de la Fira

L’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Jesús 

ja prepara la propera Fira de 
l’Oli i de la Garrofa, que viurà 
al febrer el seu 25è aniversari.          
S’han avançat algunes de les no-
vetats, fent una crida als veïns i 
veïnes per a vestir-se de pagès 

durant els dies de la Fira i també 
informant que es vol recuperar 
l’espectacle dels ‘Quicos’ sobre 
l’oli i la pagesia. Durant l’acte de 
presentació, es va lliurar a Alan-
terres (millor oli 2019) la Medalla 
d’Or del Concurs Internacional 
Olive Japan.

ALDOVER
Primer Mercat de 
Solstici d’Hivern
Aldover gaudirà aquest cap 

de setmana del primer 
Mercat de Solstici d’Hivern.       
Una Fira de Nadal que comen-
ça amb molta il.lusió, amb un 
disseny peculiar per la vessant 
cultural que tindrà quan faltaran 
pocs dies pel Solstici d’Hivern.  A 
més, el Mercat coincideix amb 
un cap de setmana solidari per la 
Marató, un fet que afegeix valor 
a les activitats que es faran per a 
tots els públics i que començaran 
demà dissabte, fins diumenge 
al vespre. Exposicions, gegants, 
castellers, Fuck Trucks....una ac-
tivitat prevista cada 30 minuts 
amb participació directa dels 

més petits de la població i també 
de la gent més gran. Tot plegat, 
un Mercat de Nadal que vol ser 
original i que servirà de promo-
ció d’Aldover per activar-se com 
a reclam turístic a través de dos 
dies festius i solidaris en què veïns 
i veïnes del municipi hi col.labo-
ren i, a més, gaudiran dels actes 
previstos.

terres de l’ebre
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ORTIGA / ORTIGA
URTICA DIOICA
/ URENS

És una de les més completes herbes. Compté 18 aminoàcids dels 20 existents i necessaris per al nostre cos; 8 d’ells essencials per a mantenir 
l’organisme humà en bona salut i té moltes i abundants altres funcions re-mineralitzadores.

Les que més s’aprofiten són les fulles, seques o crues amanides, les tiges i arrels tenen unes altres funcions. Les seues propietats són minera-
litzant, antianèmica, antidiabètica, depurativa, galactògena, antiartrític, reuma, lumbàlgia, dolors musculars, alopècia, afeccions cerebrals, vies 
urinàries, pròstata. Les arrels i tiges dissolen les pedres del ronyó. De les fulles amb el suc liquat alleugera l’astènia primaveral i hormonal.

Les fulles tendres, rentades i netes, esmicolades amb unes tisores, en amanida, o al vapor o en puré, i assecades se’n pot fer en tisana, o bar-
rejades amb una tassa de brou vegetal. També la venen en extracte fet en tintura amb alcohol. (pels més pràctics o que no volen o poden re-
col·lectar). De les arrels i tiges se’n pot fer una decocció, (bullir uns 15 minuts amb aigua sense clor, deixar refredar, colar i guardar amb un pot 
hermètic i prendre 25 gotes barrejades amb un dit d’aigua).

No se li coneixen a excepció de les al·lèrgiques que és un reflex emocional de tipus “impromptus” més que una patologia. Precaució amb nens 
i dones embarassades/lactants.

És molt corrent a les nostres terres, la trobareu segur en zones arrecerades però amb cert grau d’humitat perquè no aguanta les gelades.

Cal saber que les Ortigues no tenen punxes, lo que tenen és a les puntes de les fulles un àcid que dóna la sensació de punxada però és irritant 
i no punxant, pel que cal agafar-les amb guants i veureu que agafada i rentada pots tocar-la i no “punxa” perquè ha perdut l’àcid.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: FULLES, TIGES, ARRELS.

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

ON LA PUC TROBAR?:

6

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 

PROPERA HERBA: FONOLL -  ORTIGA / ORTIGA / URTICA DIOICA / URENS

M
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U
EL

 B
IA

RN
ÉS

OBSERVACIONS:
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ON ESTÀ EL LIMIT 
DE MICHEL?
A qui li agradi el futbol avui 
en dia ho té de meravella: pot 
veure totes les lligues euro-
pees, els partits de Primera 
i Segona divisió, i per les au-
tonòmiques es poden seguir 
els equips més importants de 
cada territori. A més, Cham-
pions, Canal del Real Madrid 
i Barça, i canals purament 
futbolístics informant gairebé 
24 hores. I a tot això, cal 
afegir els programes de ràdio 
a tot hora.  I si vols salsa, “el 
Chiringuito de Pedrerol”. Avui 
tenim futbol fins a la sopa. 
Aquí a les nostres terres hi ha 
un personatge que un dia va 
penjar els hàbits i va canviar 
la vida de futbolista per la 
de periodista. Fa 22 anys se 
li va ocórrer fer un programa 
esportiu a la tele ebrenca: 
‘MINUT 91’. Fa 4 anys va fer 
un pas de gegant emetent el 
programa diumenge nit, en 
directe, quan la pilota encara 
està calenta. Aquesta tem-
porada, un altre rècord: cada 
setmana es poden veure 10 
reportatges en directe. Bestial 
per als tècnics i jugadors per 
veure els seus errors i encerts. 
¿Quin serà el següent invent 
de Michel Viñas?. Un ‘Chi-
ringuito de 21,30 a 22,30 h?. 
És futbol ebrenc per tots els 
costats. Un luxe tenir a Michel 
com a persona i com a profes-
sional. De tant en tant li faig 
un homenatge a SUPERMAN 
MICHEL. El seu treball no té 
preu. GRÀCIES MICHEL.

CELMA

‘SOM UN EQUIP’
Tot i els 600 quilòmetres que 
ens separen, Joaquin Celma 
forma part de la família. 
L’homenatge li he de fer 
jo a ell sempre. Les seues 
paraules les valoro perquè ell 
sap tot el que hi ha darrera 
de Més Ebre i de Minut 91, a 
Canal Terres de l’Ebre. I les 
agraeixo. De fet, tots els que 
formem aquests projectes, 
tenim moltes mostres de cari-
nyo per allí on anem. I tenim 
molta col.laboració. I això és 
molt gratificant i més en un 
món que viatja massa ràpid. 
No tothom pot estar d’acord 
amb el que fem o el que diem, 
però crec que el que realment 
es valora és la feina. I el gran 
sacrifici personal i familiar 
que fem totes les setmanes. 
Com he dit, Celma forma part 
de la família. Però avui les 
seues paraules les trasllado 
també al canareu Quique, que 
ha estat un tresor poder-lo 
incorporar i que és un gran 
amic. A Xevi, que s’ha impli-
cat al màxim, i que també és 
sofridor els diumenges amb 
els programes. No oblido a 
Dani Camacho per tot el que 
va aportar i tampoc a perso-
nes que no surten enlloc com 
Joaquin, el faldut Juan Carlos 
o el morenc Pino. Entre tots 
ho fem possible. I no oblido 
tampoc a Jesús Ruiz i Isabel 
els meus companys de Més 
Ebre. Avui no parlo d’incidèn-
cies. Celma fa un homenatge 
i jo aprofito per fer-lo a molta 
més gent. Realment, ‘Som un 
equip’.

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

DIUMENGE (22.40 h). Dilluns 16.30h. Resums amb els gols: Valls-Ascó,  Ampos-

ta-M Nova, Perelló-Tortosa, Ampolla-Ulldecona, Batea-la Cava, Corbera-R Bítem, 

Aldeana-S Bàrbara, Catalònia-Rapitenca B, Ebre Escola-Flix i Ginestar-Masdenverge. 

Intervindran: Jordi Pérez (Amposta), Teixidó (Perelló), Paco Gilabert (Ampolla), López 

(Batea). David (Corbera), Auré (Aldeana), Maza (Rapitenca) i Guiu (Ginestar)  

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-Valls diu 16.30h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

Montblanc-Bonavista 16.30h

Pobla-La Sénia 16.30h

Ampolla-Ulldecona 17h

Roda-Camarles 17.30h

Cambrils U-Gandesa 17.45h

DIUMENGE

Rapitenca-Borges 12h

Canonja-Riudoms 12h

Perelló-Tortosa 16.30h

Amposta-M Nova 17h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

S Jaume-Roquetenc 15.45h

Catalònia-Rapitenca 16.30h

Ebre E-Flix 17h

Ametlla-Arnes 17h

Aldeana-S Bàrbara 17.30h

DIUMENGE

Batea-la Cava 12h

Godall-Olimpic 15.30h 

J i Maria-Amposta 16.30h

Corbera-R Bítem 16.30h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Tivenys-Catalònia 15.30h

DIUMENGE 

Xerta-Pinell 12h

Ginestar-Masdenverge 12h 

Fatarella-Olímpic 15.30h

Benissanet-Gandesa 16h

R Bítem-Ebre Esc 16h

Descans: la Cava i Alcanar

FEMENÍ   

F Alcanar-Esc Delta div 19.15h 

Batea-J i Maria diss 16.15h

Arnes-Campredó diss 16.30h

Roquetenc-Gandesa dis 16.30h

Ginestar-la Plana a (ajornat)

Tortosa Eb C-Tortosa Eb B diu 10h

La Plana B-Rapitenca diu 11h

R Bítem-Arnes diu 20h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

S Jaume Dom-Tortosa E diu 16h

CF AMPOSTA

Tal com vam informar la 
setmana passada, Jordi 

Pérez ha deixat de ser el 
president de l’Amposta.
Un any després d’haver tornat a 
ser-ho (no va haver cap candida-
tura més a les eleccions), Pérez 
ha pres aquesta decisió: “estic 
ara en una situació en què per 
motius laborals no em puc de-
dicar com voldria al futbol. Tinc 
una relació molt bona amb Car-
los Gilabert, un noi jove amb ga-
nes de fer coses i que coneix el 
funcionament del club. Jo estaré 
al seu costat per ajudar-lo; con-

tinuaré vinculat però és bo que 
hi hagi nova vitalitat que podrà 
aportar gent nova per incorpo-
rar-se a la junta i poder treballar 
per tirar endavant un club que a 
hores d’ara està estabilitat, ob-
jectiu que em vaig marcar quan 
vaig entrar. Per tot plegat, penso 
que era el moment”. 
Josep Fornós, que va ser delegat 
del primer equip, s’incorpora a 
la junta, sent un vicepresident. 
L’Amposta rebrà diumenge el 
Móra la Nova en el debut, en un 
partit oficial, del nou president. 

Primer partit amb el 
nou president

BORGES DEL CAMP

Joe, tècnic de les Borges, 
ha presentat la dimissió 

aquesta setmana.                   
La situació de les Borges es 
complica més encara i, segons 

fonts consultades, ahir dijous 
no se sabia si hi hauria sufici-
ents efectius per poder disputar 
el partit al camp del líder, la Ra-
pitenca, diumenge al matí.    

Dimiteix l’entrenador

CANAL TERRES DE L’EBRE

Partits que es transmetran el 
cap de setmana a Canal TE.                   

Dissabte (22 h), Ampolla-Ullde-
cona. I diumenge, Perelló-Torto-
sa (20.30 h). Amb locució d’An-

dreu Miralles. Dilluns estaran tots 
els partits gravats (10), els resums 
i integres, a ebredigital.cat. Minut 
91, diumenge, començarà a les 
22.40 hores. 

Partits transmesos

QUARTA CATALANA

La Junta del FC Xerta ha 
decidit que el tècnic per 

lider el projecte esportiu a 
partir d’ara sigui Jordi Pérez.                   
Els canvis a meitat tempora-
da “sempre són delicats. Per 
aquesta raó pensem que la mi-
llor opció és apostar per una 

Nou tècnic al Xerta
persona de casa que coneix el 
grup i la categoria. A més confi-
em en que la capacitat de treball 
de Jordi ens pot donar un plus. 
La junta li destija tota la sort a 
Jordi”. Pérez ja va estar vincu-
lat al club. Diumenge debutarà 
contra el Pinell. 
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EL CAMARLES, 
MINVAT
El Camarles va afrontar el partit 
contra el Móra la Nova amb les 
baixes d’Abraham, Isma, Leo, 
Francis, Teixidó i Tini. Per aquest 
motiu van haver cinc juvenils a 
la banqueta, quatre de Futbol 
Formatiu. Adrià, que va tenir una 
ocasió de gol, i Joan van disposar 
de minuts. L’equip de Kiki ha 
sumat 3 punts de 15. La darrera 
setmana va haver teràpia de 
grup al vestidor per a millorar 
el compromís amb els entrena-
ments i per a demanar, de part 
de la junta, més implicació. Els 
jugadors diumenge es van buidar 
sobre el camp i el cert és que van 
tenir més ocasions, sobre tot a 
la segona meitat, quan estaven 
amb 10. Nando, el tècnic del 
Móra la Nova, va admetre que 
“a la segona meitat nosaltres no 
vam estar bé, principalment en 
l’aspecte ofensiu, i el Camarles 
va disposar de més arribada i per 
això un empat no hagués estat 
injust. Va ser d’aquells partits de 
la lliga que potser no fas tants 
mèrits per guanyar però acabes 
assolint la victòria”. El Móra la 
Nova es posa a la ‘pomada’. 

L’AMPOLLA, EN 
RATXA
L’Ampolla està protagonitzant 
una progressió molt meritòria, 
amb la infermeria plena, i amb 
una plantilla justa d’efectius. 
L’equip ha sumat 16 punts de 18 i 
també s’enganxa als equips cap-
davanters. La bona noticia va ser 
el retorn de Gallego i Joan Marc. 
Torres i Santaella són les úniques 
baixes actuals per lesió. 

SEGONA CATALANA
L’Ulldecona remunta 
contra el líder (3-1)
L’Ulldecona va guanyar 

la Rapitenca en partit de 
recuperació (3-1). 
Malgrat això, la Rapitenca va co-
mençar bé, avançant-se aviat 
amb el gol de Valcàrcel, i tenint 
dues opcions més. L’Ulldecona 
no va entrar bé en el partit. Amb 
els minuts, els rapitencs van aco-
modar-se, tot i tenir el control del 
joc. L’Ulldecona es va posar dins 
de la confrontació arran d’un cór-
ner amb el gol d’Ion. A la represa, 
la Rapitenca va sortir decidida a 
fer el segon gol però es va trobar 
amb un Ulldecona més organit-
zat que va contrarrestar els atacs 
visitant, llegint força bé el partit. 
Una pèrdua de pilota visitant en 

zona d’iniciació, va comportar 
una contra ràpida local ben cul-
minada per Miguel.  Amb el 2-1 
la Rapitenca va intentar-ho però 
sense claredat d’idees i l’Ulldeco-
na va refermar la feina defensiva. 
L’única ocasió dels rapitencs va 
ser una rematada de Becerra que 
va anar al travesser. A la contra, 
amb espais, l’Ulldecona va tenir 
situacions clares per sentenciar. 
La Rapitenca va abocar-se però 
l’expulsió de Ricardo encara va 
descentrar-la més. Al final, al 
93, córner a favor dels rapitencs 
i fins el porter Ròdenas va pujar 
a l’atac. Rebuig defensiu faldut i 
contra de Miquel que va marcar 
el 3-1 definitiu.

MÉS 
NOTÍCIESEl Móra la Nova s’enlaira 

amb el triomf (1-2)
El Móra la Nova va guanyar 

a Camarles en partit 
de recuperació (1-2). Els 
moranovencs van avançar-
se aviat  amb gol de penal 
transformat per Agus.    
Un penal molt protestat pels lo-
cals. Aitor, porter camarlenc, va 
veure la targeta groga. En la divisió 
de la jugada, el porter del Camar-
les va fer-se amb la pilota. Des-
prés, per la inèrcia de la sortida, és 
cert que contacta amb el peu amb 
Edgar, jugador moranovenc. En 
qualsevol cas, acció dubtosa de 
jutjar. Amb el 0-1, el Móra la Nova 
va tenir més control de pilota però 
el Camarles, molt intens, va poder 
superar, amb els minuts, les línies 

de pressió i va tenir una opció. A 
la segona, Carlos va empatar. A la 
represa, els locals van sortir més 
posats però una genialitat de Ver-
net va deixar sol a Agus davant 
d’Aitor. El porter local va fer penal 
i, a més, va veure la segona groga. 
Agus va fallar-lo. El Camarles, amb 
deu, va insistir i Rosales va tenir 
dues possibilitats en accions a pi-
lota aturada. I Sergi José va fer un 
travesser. Quan potser més posat 
estava el Camarles, tot i jugar amb 
un menys, una passada interior va 
‘pescar-la’ Gerard per a marcar 
l’1-2. Els locals van tenir una dar-
rera ocasió per empatar, amb un 
tret del juvenil Adrià, que va evitar 
Marc, porter visitant.

16 PUNTS DE 18
Meritòria progressió de 
l’Ampolla que és vuitè
Ampolla-Canona també era 

un partit de recuperació. 
I amb un final boig, els 
ampolleros van vèncer per 5-3 
i ja acumulen 16 punts de 18, 
malgrat la limitació d’efectius 
de les darreres setmanes. 
Enric Alaixendri, el tècnic de 
l’Ampolla, deia que “va ser un 
partit en què la Canonja va co-
mençar dominant i sent superi-
or, durant uns 15 en els que va 
imposar-se i va fer el 0-1 a la 
sortida d’un córner, un dels seus 
punts forts, amb gol de Ruben 
Pérez. Amb el 0-1, nosaltres vam 
reaccionar amb un ritme de joc 
altíssim i remuntant amb els gols 

de Ramon i Enric. Fins el descans 
vam ser superiors però, tot i això, 
sobre el minut 40 la Canonja va 
empatar. A la represa el partit 
va seguir amb alternatives. Pri-
mer va estar millor la Canonja, 
malgrat que Roca, de penal, va 
establir el 3-2. Després el par-
tit va igualar-se i ells van insistir 
assolint l’empat a 3 a poc del 
final. Llavors es va produir l’ex-
pulsió del visitant Ruben per una 
agressió a Enric i el joc va estar 
una bona estona aturat i per això 
l’arbitre va afegir 8 ó 9 minuts. En 
aquesta fase, Gerard va marcar el 
4-3 i, quan ells es van abocar, en 
una contra, Roca va fer el 5-3”.  

A MONTBLANC (4-2)
Derrota de la Sénia en 
la represa del partit
La Sénia es va poder posar 

líder cas de guanyar. Però 
va perdre 4-2 a Montblanc 
en la represa del partit de la 
jornada 12 suspés al minut 10 
amb el 0-0 al marcador.
Segons el tècnic Serrano, “el 
partit es va reiniciar amb un cór-
ner en contra i, d’aquest, ens van 
marcar l’1-0, amb un gol olím-
pic. A partir d’aquest moment, 
control total nostre del partit 
empatant Cid i fent Pol l’1-2 amb 
un gran gol de tacó. Però amb 
l’1-2, del minut 35 al 45, vam 
perdre el control del joc i en una 
contra local mal defensada per 
nosaltres, i amb una centrada 

en temps afegit ens van remun-
tar ab el 3-2. A la segona meitat, 
vam disposar de diverses ocasi-
ons per empatar, però una altra 
pèrdua que va originar un con-
traatac del Montblanc, ens van 
fer el 4-2. Tot i això, vam tenir 
oportunitats suficients per en-
trar altre cop en el partit però no 
vam poder marcar i al final vam 
sumar una derrota dolorosa. 
Hem perdut els darrers 3 partits i 
ens tocar refer-nos”. Va debutar 
el porter del juvenil Aleix Tortaja-
da. A  la banqueta va estar Marc, 
l’altre porter juvenil. Destacar els 
primers minuts de la lliga de Ge-
rard Estrella.   

L’ULLDECONA CREIX I 
LA RAPITENCA NO POT 
DISTANCIAR-SE 

L’Ulldecona va remuntar con-
tra el líder Rapitenca i, amb 
quatre victòries seguides, 
s’enganxa al grup capdavan-
ter. El seu tècnic, Albert Bel, 
aclaria que “hem d’anar partit 
a partit. Falten 4 jornades per 

acabar la primera volta i ja tenim 
25 punts. Això ens permet tre-
ballar amb confiança per seguir 
millorant”. Del derbi contra la 
Rapitenca, Albert admetia que 
“no vam començar bé i la Rapi-
tenca fou superior, fent el 0-1 i 
tenint una altra opció. Amb els 
minuts el partit es va igualar i va 
ser clau el gol d’Ion. A la represa 
vam fer un parell de retocs i 
l’equip va llegir molt bé el partit 
i va remuntar arran d’una recu-

peració de pilota. Becerra va fer 
un pal però nosaltres, ben po-
sats en defensa, vam disposar 
de diverses contres fins que en 
afegit va arribar el 3-1”.
La Rapitenca va deixar escapar 
una ocasió per fer un cop d’au-
toritat i posar distàncies amb els 
rivals que el segueixen a la taula. 
L’equip va anar sortint del par-
tit i, tot i tenir Becerra l’empat a 
2, va acabar perdent per 3-1. El 
tècnic Ramon Sancho admetia 

que “vam anar de més a menys 
i a la represa no vam estar bé, 
volent ser massa directes. La 
derrota és un contratemps 
però també anirà bé per ado-
nar-nos-en que la competició 
és complicada. I també servirà 
per poder fer un toc d’atenció 
perquè hi ha qüestions que 
s’han de millorar i ara podrem 
parlar-ho i entendre que hem 
de ser més constants en els 
partits, durant els 90 minuts”.

1. Rapitenca
2. Gandesa
3. Amposta
4. Ulldecona
5. Tortosa
6. La Sénia
7.  Móra N
8. Ampolla
9. Perelló
10. Camarles
11. Canonja
12. Roda
13. Cambrils U
14. Montblanc
15. Pobla
16. Bonavista
17. Riudoms
18. Borges

29
28
33
33
27
25
28
25
20
26
20
20
14
19
11
11
9
8

13
9
15
18
14
18
13
22
16
20
19
25
19
31
19
30
29
56

27
25
25
25
25
25
23
23
22
19
17
15
15
10
8
8
7
1

equip                    GF       GC     PNTS

 

A CAMARLES
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EL GODALL 
JUGARÀ A 
ULLDECONA 
Després de les incidències que 
van succeir en acabar el partit 
Godall-R Bítem, de fa dues 
jornades, el comité de compe-
tició va decidir tancar el camp 
godallenc per dos partits. El 
primer serà aquest proper 
diumenge. El Godall-Olimpic 
es disputarà a Ulldecona 
(15.30 hores). 

EL PINELL 
GUANYA EL 
TIVENYS (1-0) 
El Pinell va guanyar el Tivenys 
en el partit de recuperació, 
diumenge passat (1-0). 
D’aquesta forma, s’actualitza 
la competició a Quarta. Se-
gons Blai, delegat del Pinell: 
“va ser un partit igualat i 
també molt travat en el que 
la millor lectura va ser el re-
sultat i poder sumar una nova 
victòria que ens posa quarts 
a la classificació”. El Pinell va 
tornar a fallar un penal en els 
darrers minuts. David Mon-
tardit, president del Tivenys, 
per la seua part, comentava 
que “va ser un partit igualat 
marcat pel respecte entre els 
dos equips i en el que es veia 
que qui marcaria se l’empor-
taria. El Pinell, aprofitant una 
de les poques badades nos-
tres en defensa, va fer l’1-0 al 
quart de la represa. Vam plan-
tar cara fins el final contra un 
rival fet per a pujar i només 
el seu encert en l’ocasió i la 
contundència en moltes fases 
ens va deixar sense puntuar. 
Als últims minuts, nosaltres 
jugant amb deu, el Pinell va 
fallar un penal”. 

EL LÍDER 
GINESTAR REBRÀ 
EL MASDENVERGE 
El líder de Quarta, el Gines-
tar, té una nova prova al 
liderat diumenge quan rebrà 
el Masdenverge de Poley 
(exmister ginestarol). El partit 
es disputarà a les 12 h. 

MÉS 
NOTÍCIES

SEGONA CATALANA APASSIONANT
Des del líder la Rapitenca fins al novè, el 
Perelló: 7 equips separats només per 5 punts 
La Segona catalana ha 

quedat actualitzada 
amb els 5 partits que es van 
disputar el cap de setmana 
passat.        
L’Ulldecona i l’Ampolla refermen 
la ratxa de resultats amb els tri-
omfs contra el líder Rapitenca i 
contra la Canonja. D’aquesta ma-
nera, l’Ulldecona és quart amb 25 
punts, a dos de la Rapitenca, que 
en té 27. Cal destacar que hi ha 
5 equips igualats amb 25 punts. 
A més del conjunt faldut, tam-
bé sumen 25 punts el Gandesa, 
l’Amposta, el Tortosa i la Sénia, 
equip que tornaria a ser líder si 
hagués guanyat a Montblanc, on 
va perdre 4-2. El Móra la Nova, 
amb la victòria a Camarles, arriba 
a la xifra de 23 punts, els matei-
xos que té una emergent Ampo-
lla que, tot i la limitació per les 
baixes, ha sumat 16 punts de 18. 
El Perelló és novè amb 22, a cinc 
del líder. Es viu una lliga ebrenca 
dins de la Segona catalana, amb 
enfrontaments directes cada cap 
de setmana. Diumenge el Pere-
lló rebrà el Tortosa i l’Amposta al 
Móra la Nova. Categoria atractiva 
i Canal Terres de l’Ebre oferirà els 
partits a través de Minut 91. 

UE RAPITENCA
Mario Maza, nou 
tècnic del filial
Després del darrer partit 

de la Rapitenca B, contra 
l’Ametlla (0-3), el tècnic del 
filial rapitenc Joan Subirats va 
presentar la dimissió.         
Tot i la victòria per  golejada a 
Batea, de la jornada anterior, la 
dinàmica de resultats del filial no 
està sent l’esperada, sobre tot a 
casa on no es va poder revertir 
la situació amb la tercera derrota 
seguida, contra l’Ametlla. 
El tècnic Joan Subirats va pre-
sentar la dimissió, aclarint que 
els motius són únicament “com-
promisos laborals que a par-
tir d’ara em dificultaran seguir 
compaginant treball i futbol. Li 

desitjo a la Rapitenca que li vagi 
molt bé la temporada, que es-
tic segur que així serà. Agrair la 
confiança de la junta, en especi-
al a Zaera i també als jugadors”, 
va dir Joan Subirats. 
Mario Maza, que va estar al San-
ta Bàrbara durant la segona volta 
de fa dues temporades (llavors 
amb Robert Avinyó), és el nou 
mister. Mario ja va estar a l’òrbita 
de la Cava B, fa unes setmanes, 
però no es va poder compro-
metre en aquell moment per 
motius personals. 
Ara sí que ha pogut fitxar i demà 
debutarà al camp del Jesús Ca-
talònia. 

CATALÒNIA-ROQUETENC
Es jugarà el dissabte 
4 de gener (16.30h)

Tal com vam informar la 
setmana passada, el partit 

Catalònia-Roquetenc es va 
tornar a suspendre.       
El derbi s’havia de recuperar el 
dimecres de la setmana passa-
da (a partir del minut 3 amb el 
0-0) però es va ajornar amb an-
telació pels aiguats. Es disputarà 

el dissabte dia 4 de gener (16.30 
h). D’altra banda, sí que va poder 
recuperar-se, dimecres passat, el 
partit Ametlla-Sant Jaume, tam-
bé suspés el dia 24 de novembre 
(jornada 12). Els caleros van deci-
dir a la segona meitat (al descans, 
0-0) guanyant 4-0 i ara són on-
zens amb 19 punts.

Celebracions de les victòries al vestidor de l’Ulldecona (dalt) i al del Móra la Nova (baix). 

VS
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*Bona actuació de l’atleta 
bateà Adam Maijó al Cam-
pionat d’Europa d’atletis-
me.  Espanya d’Atletisme ha 
aconseguit dues medalles 
de bronze per Abdessamad 
Oukhelfen en sub23 i l’equip 
absolut masculí en el 26è 
Campionat d’Europa de Camp 
a través disputat aquest 
diumenge en el Bela Vista 
Park de Lisboa. Els atletes 
sub20 en categoria masculina 
van ser els encarregats d’obrir 
el campionat. El bateà Adam 
Maijó fou 74è. Per equips, 9è 
lloc per a Espanya.

*El Club Bàsquet Amposta 
compleix 70 anys.  Aquesta 
és una temporada especial 
per al Club Bàsquet Amposta, 
ja que commemora el setantè 
aniversari. Més d’un centenar 
de jugadores entre els vuit 
equips federats: benjamí i 
mini masculí i femení, prein-
fantil femení, infantil, cadet i 
el sènior masculí de territorial; 
més l’escoleta formen el gruix 
del club ampostí que conti-
nua l’aposta per introduir el 
bàsquet a les escoles. Des del 
club també es va voler retre 
homenatge a un dels funda-
dors del club, Pedro Torres, i 
al consistori pel suport durant 
totes aquestes dècades.

*Bons resultats del Nàutic 
amposta.  El jove remer aldeà 
Pau Recio amb el seus com-
panys d’equip Nil Goldero, 
Ferran Beltran, i Unai Rangel, 
del CN Amposta van aconse-
guir una meritòria 2n posició a 
la regata de promoció + mas-
ters amb la categoria 4xAlevi 
Masculí 500M .També amb 
la categoria 2x Aleví Masculí 
500M obtenien la 6ena po-
sició Pau Recio i Nil Goldero. 
La competició es va realitzar a 
Castelledefels.
Noticies de Jesús Ferrando/
ebredigital.cat

MÉS 
NOTÍCIES 

LA GALA SERÀ DEMÀ A ROQUETES
El jurat dels Premis Esportius Baix Ebre fa
públic els guanyadors de categories específiques
El jurat del XVI Premis 

Esportius del Baix Ebre, 
convocats pel Consell 
Comarcal i el Consell Esportiu 
del Baix Ebre, ha fet públic 
els guanyadors dels premis 
específics i de les mencions 
especials, uns premis que 
es lliuraran demà dissabte 
14 de desembre en una gala 
que tindrà lloc al pavelló 
municipal de Roquetes a 
partir de les sis de la tarda.         
Serà durant el mateix acte quan 
es faran públiques les tres prin-
cipals distincions: el millor es-
portista o equip escolar, esco-
lar-federat i absolut de 2019.
Així, el premi especial a la pro-
moció esportiva a la comarca 
del Baix Ebre és pel Trail Roque-
tes per l’organització del Quilò-
metre Vertical, la cursa de mun-
tanya que enguany ha arribat a 
la desena edició i ha recuperat 
la puntuació per la Copa d’Es-
panya. El Club Patí de l’Aldea, 
campió del món amb el Grup 
Xou Petit, i el Club Voleibol Ro-
quetes, que ha aconseguit l’as-
cens a Primera Nacional amb 
l’equip sènior masculí, han estat 
reconeguts com a millors enti-
tats pels seus èxits en la com-

petició esportiva. Pel que fa a la 
distinció a la millor entitat per la 
seua tasca de promoció espor-
tiva se l’emporta el Centre d’Es-
ports Tortosa, per la seua impli-
cació en els centres escolars i la 
tasca de foment de l’handbol de 
promoció als Jocs Esportius.
D’altra banda, Hyundai Abelló 
Autotec rebrà el premi a l’em-
presa, entitat o institució per 
la seua col·laboració i patro-
cini, per l’esponsorització dels 
equips
base del CD Tortosa, i pel seu 
suport a diversos esdeveni-
ments esportius. El jurat dels 
Premis Esportius Baix Ebre 2019 
ha decidit premiar com a millors
col·laboradors esportius: Ber-
nardo Cortegana, per la seua 
dedicació al CD Roquetenc i 
Joan Carles Calvet, per la seua 
dedicació i ser soci fundador de 
la Joca Club Alpí.
Quant al premi a la millor tasca 
tècnica o docent en el camp de 
l’esport, el jurat ha acordat reco-
nèixer Dani Meseguer pels anys 
de direcció tècnica del grup 
d’adults de l’Atletisme Terres 
de l’Ebre (ATE), la seua creació i 
creixement i l’assoliment d’èxits 
esportius i de lideratge d’esde-

veniments com ara el Triatló 
de la Ràpita. Pel que fa al premi 
Fair-Play a l’esportivitat és per 
l’Associació Jesús es Mou, per 
l’organització de curses i marxes 
dintre el Circuit Running Series 
Terres de l’Ebre que destina els 
beneficis a causes benèfiques i 
solidàries. També es reconeixerà 
a la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya pels World Sports 
Games com a millor esdeveni-
ment esportiu de l’any.
El jurat ha acordat concedir una 
menció a títol pòstum a Joa-
quim Ricart Baubí per la seua 
vinculació al món del futbol, 

especialment amb el CD Torto-
sa va ser jugador. I finalment, es 
lliuraran mencions especials a 
Antonio Benito Solà, pels seus 
25 anys com a tutor de joc i 
àrbitre de futbol i futbol sala al 
Consell Esportiu; la Penya Bar-
celonista Mont-Caro, pel seu 
25è aniversari; Manolo Gimé-
nez, de la Penya Ciclista Ja Ar-
ribarem; Emma Martín Queralt, 
jugadora del CD Alavés i selec-
ció espanyola sub17 i el Club 
Ciclista Jesús Primitivo Conesa.
Al marge d’aquests premis du-
rant la gala es premiarà un total 
de 800 esportistes.

HANDBOL
L’Amposta Lagrama cau 
a la pista del Mataró
L’Amposta Lagrama va 

perdre en la seua visita a 
Mataró (26-17).        
No va poder ser i l’Amposta no 
va puntuar al seu desplaçament 
a Mataró, un equip nouvingut 
a la categoria. Tret del 0-1 ini-
cial, l’Amposta va anar sempre 
per darrere al marcador. Al des-
cans el resultat va ser de 14-9. 
A la segona meitat només vuit 
gols per part de l’Amposta van 
fer impossible la remuntada, 
arribant al 26-17 final. Destacar 
en l’apartat anotador els sis gols 
de Joana Rieres, i els quatre de 
Marta Rodríguez, jugadora que 
ha disputat el segon partit amb 

les seves noves companyes.
Diumenge dia 15 a partir de les 
12 hores l’Amposta rebrà al Pa-
velló d’Esports al Balonmano 
Leganés, rival directe a la tau-
la classificatòria. Serà un partit 
clau per sortir de les últimes 
places del grup C de Divisió 
d’Honor Plata. L’equip acumula 
sis derrotes i necessita un triomf 
per revertir la situació. Alineació 
Amposta. Marta Gàlvez i Noelia 
Lazaro a la porteria, Paula Ri-
poll, Georgina (2), Andrea Haro, 
Joana (6), Sara, Gemma Gàlvez 
(2), Cristina (1), Judit Tortajada 
(1), Marina Gasca (1), Laura  i 
Marta Rodríguez (4).

A L’AUBE
Més de 40 partits a 
l’Avatars Cup‘19

El 6 de desembre a l’Aube, 
es va viure una la quarta 

edició de la AVATARS CUP.      
Un torneig organitzat per Aleix 
Franch, director esportiu dels 
Avatars amb 17 equips partici-
pants de l’Ebre, Tarragona i Lleida 
amb més de 40 partits de futbol 
7 en categoria Benjamí. El CD 

TORTOSA A, va ser el campió, 
després d’empatar a la final 1-1 
amb la Canonja i guanyar als pe-
nals. L’Aldeana va quedar 3er i els 
Avatars Academy quarts després 
d’empatar a semifinals 0-0 con-
tra el Tortosa i perdre als penals. 
L’Amposta A va quedar el 5è des-
prés de guanyar al Santes Creus.
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REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(per ordre alfabètic) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS) JO

AQ
U

IN
 C

EL
M

A

FC ASCÓ

Nº JUGADOR P. G.
MARCEL MESEGUER
PACHU
NICO DIAZ
NOÑO
JORGE GRANADOS
QUIM CARDONA 
SERGI FUERTES
XAVI MARQUÉS
CHOLO
ÒSCAR TORRE
ARNAU CERVELLÓ
ÀLEX FERNÀNDEZ
RIKI
ERIC RODA 
RENDAME CHELLAY

39
24
22
19
15
15
15
13
10
9
6
5
5
4
3

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

5
2
2
1
2
1

3
1

1
2

CF L’AMPOLLA

Nº JUGADOR P. G.
JORDI ROCA 
JOEL SARMIENTO
ÀLEX FERNÀNDEZ
ENRIC SALAS
RAMON LLADO 
RENÉ CASANOVA
ERIK GARRIDO
DAVID RAMÍREZ
RUIBAL 
GERARD FRANCH
MANOLO  ABRIL 
DAVID GALLEGO
JOSÉ LUIS TORRES 
ERIC TORRES
J MARC SOLSONA

33
29
25
23
19
17
12
10
9
8
6
5
3
3
2

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

4
2

3
6

2
3
1

2

1

CF AMPOSTA

Nº JUGADOR P. G.
ARNAU BELTRAN
JORDI TOMÀS 
CARLES KADER
ÀNGEL
JESÚS FERRERES
RAÜL GARCIA
GUILLEM
MARC LÓPEZ
ROGER ESCRIBÀ
GERARD  TOMÀS 
MARC AYUSO
GERARD MIQUEL
MIKI TORONDEL 
ISAAC 
RAUL ISTOC

39
22
19
17
14
13
12
12
11
10
9
8
8
7
5

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

12
1
3
1
1

2

4
2
1
1

CF CAMARLES

Nº JUGADOR P. G.
SERGI JOSÉ
FRANCIS 
SERGI ISMA DIAZ
CARLOS 
VICTOR REALES
VICTOR PUJOL  
AITOR ARASA
TINI
LEO AMADOR 
ROGER
SERGI REALES  
ARNAU B.
ROSALES 
RAÜL TEIXIDO 
PAU SANSALONI 

26
21
21
20
20
16
15
15
11
11
9
7
5
5
3

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

3

1
2
1

4
4
1

1
3
5

CF GANDESA

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC UBALDE
JAUME GUEROLA 
JAUME GUMIEL 
JAVIER DILLA
JOSEP RAMON
MARC BLANCH
MARC BLASI
ALBERT CASTELL
ORIOL VALLESPÍ
ALEIX CUENCA
JOSEP 
RAUL SAUMELL
CARLES LLARCH
DAVID ROJAS 
GENÍS NAVARRO

26
26
23
17
17
17
15
13
11
9
9
9
7
6
1

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

1
2
6
3
3
7
3
1

1
1

1

CF LA SÉNIA

Nº JUGADOR P. G.
SERGI GASPARIN
CALLARISA
MARC LLEIXÀ
POL RODRIGUEZ
DAVID BLANCO
KEVIN MORENO
OSCAR QUEROL
BERANUY
ROGER GARCIN
JOAN ZARAGOZA
JORDI ESCUBEDO
ROBERTO
IVAN CAPITAN
ANDREU
SERGI CID

40
29
26
24
22
18
16
16
11
8
7
5
4
4
2

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

3
7
4
1

4

2
1
1

1

C AT MÓRA LA NOVA

Nº JUGADOR P. G.
ROGER MARTOS
FREDE GINÉ 
JOAN BARRUFET 
AGUS FORNÓS
EDU LLOP 
GERARD  ROIGÉ 
JAUME GUIU 
MARC CASTELLVÍ
MARC VERNET
EDGAR OLVERA
ALEIX MUÑOZ 
ALEXIS PEDRAZA
PAU MUÑOZ
QUIM TORNÉ
JOAN PIQUÉ 

22
21
20
19
19
16
14
13
13
12
9
9
7
5
4

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

2
12
5
3

3
2

CE PERELLÓ

Nº JUGADOR P. G.
VICENT BRULL
EDGAR SAMPER
GUSTAVO
XAVI ANELL
DAMIÀ
JONATAN LLORACH
ERIC BRULL 
JUANJO ROVIRA
XAVI JAIME
DIDAC SUBIRATS
JACK CID
DENIS BELEMANS
TONI ONDAZABAL
FRAN PIÑOL 
 

39
30
30
23
14
14
11
11
10
6
4
3
1
1

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

1
6
3
1

1

1
1
3

UE RAPITENCA

Nº JUGADOR P. G.
ANDY ALARCON
RAFA LLOP
FERRAN ROIG
BRAYAN
ERIC ALARCON
JOSEP BECERRA
RICARDO
IVAN GASPARIN
VALCÀRCEL
PEQUE
BARRY
ÀLEX FORES 
DE LA TORRE
MATA
ALEX RÒDENAS 

50
27
24
21
14
13
13
12
11
9
3
3
3
2
2

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

8
4

3
1

8
3

1
1

CD TORTOSA

Nº JUGADOR P. G.
SERGI DURAN
DOMENENCH
JOAN SABATÉ
NACHO NUEZ
ALEIX SALVADÓ
ORIOL BENITO
CRISTIAN DIAZ
JOSEPH ONGOLA
DANI BEL
MARC BENITO
SAMU BLANES
POL BENITO
SELU
MANOLO PUIG 
CARLOS RIOS

38
25
17
15
14
13
12
11
9
9
9
6
6
5
4

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

2
3
2
4

1
2

3
7
3

CF ULLDECONA

Nº JUGADOR P. G.
PERE ESTELLÉ
IVAN PAEZ 
MARC 
MOHA HADRI
IVAN GONZALEZ
MIGUEL
DANI QUESADA 
XAVI OBIOL  
MONFORTE
FELIPE
FRAN REOLID 
FRAN CORELLA
MARC TENA 
ION OSLABANU
MIQUEL

37
22
21
21
17
17
16
11
10
9
9
6
6
5
2

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

1
3
1
1
4
10
3
3
1

1

3
2

UE ALDEANA

Nº JUGADOR P. G.
VILLA
ELOI
ALEIX  LÓPEZ
THOMAS SENTIS
KAZU TSUCHIYA
LLUC PEPIOL
ROBERT LÓPEZ
SERGI AURÉ 
JONATAN LÓPEZ
MIKAEL DIEGUEZ
SERGI ESCODA
AHMED
NICO RIOS 
ALEIX SAMPER   
FERRAN FALCÓ

32
29
23
21
19
15
13
7
6
6
6
4
3
2
2

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

6
3

6

10

2
2

1

CF AMPOSTA B

Nº JUGADOR P. G.
MARC CANOS
ROGER MIRALLES
ISMAEL GELIDA
ALONSO GICENA
CARLOS CURTO
JOHAN
PAU SANCHEZ
VERSIANO PEREIRA
DIDAC ROIGET
MARC SUBIRATS
ERIK SEGARRA
FERRAN LLUIS 
EDGAR PUJOL
ERIC PASCUAL
SERGI SANCHEZ

26
20
19
17
17
17
14
14
12
12
11
11
10
7
5

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

1
8

4

2

3
1
2

CE ARNES

Nº JUGADOR P. G.
ÀLEX ESCARIHUELA
ÒSCAR GÓMEZ
JOHN
MUSTA
QUIM BRU
CHIQUI
SERGI MANERO 
ALBERT GORDO
YASSINE CHAFIKI
JOAQUIM MIRALLES 
CRISTIAN ALVAREZ
CARLOS MONTAGUT
JORDI FARNÓS
MIQUEL PIÑOL
DAVID BLANCH

29
28
22
21
19
18
13
12
12
11
8
4
4
4
1

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

1
1
8

1
2

SCER L’AMETLLA

Nº JUGADOR P. G.
ROGER RIUS
SAM GARCIA 
XAVI FAGES  
FROI
PEPE
XAVI CALLAU
SERGI CALLAU
TONI CALAFAT 
HÉCTOR
JORDI BOYER  
ROBERT
CRISTIAN
SERGI BRULL
FLORIN
IVAN 

25
24
24
17
15
14
13
11
9
8
8
7
7
6
5

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

2
5
2
1

5
1

CF BATEA

Nº JUGADOR P. G.
JORDI VILANOVA
OSCAR BOTERO
ÀLEX ALMESTOY
FERRI ALAMAN
PAUL ABASOLO
JOSE LUIS OLIVA
NIL GARCIA
ELOI  ALMESTOY
ADRIÀ  SUÑE
JORDI ALAÑÀ
PEDRO HUERTAS
EDUARDO IÑAKI
GERARD
CARLOS TORRES
FERRAN

42
37
24
22
22
14
14
10
6
6
3
3
2
1
1

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

7
5

17
6
8
2
2
1

1

CF CORBERA

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC DOMINGUEZ 
VALENTIN SALA
ALEX BARRENA 
MARC SABATÉ
CRISTIAN TOMÀS
RAMON SUÑÉ
J A  ALVAREZ
MARC TRASERRAS
ALEIX SANCHO
JAUUAD OZAZZA
CRISTIAN PAREDES 
POL CLUA
ELYAS EL IDRISSI
ERIC GIRONÉS
JOEL CARRASCO

32
28
23
21
17
17
14
12
6
5
5
4
4
2
2

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

7
2

1
1
2

1

EBRE ESCOLA

Nº JUGADOR P. G.
ROGER
LACHEM
PEP MONTESÓ
PAU MONCLÚS
PAU GALIANA
ENRIC INIESTA
AMINE
ANNAS ZAAOUR
CAMPANALS
PELLISA 
PAU RODA
ALBERT MARCH
GUILLAUME
JORDI CIRERA
IZAN PALACIOS

35
27
24
22
21
20
10
9
9
6
6
5
4
4
3

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

1

6
2
1
1
3
1
3

4
2
3
3

JE FLIX

Nº JUGADOR P. G.
AMADOR VOCES
ERIC FERNÀNDEZ
NACHO
LLORENÇ PERAL
LUIS GARCIA
PERE MARTINEZ
PERE JORDÀ
MAGI ANDREU
ENRIC BLANC
XAVI REVUELTA
XIXO
ALBERT TROYANO
ALEJANDRO PRATS
DAVID VOCES 
MARC ANDREU

35
27
27
17
16
16
15
14
12
7
6
5
5
5
5

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

1

4
7
2
2
1

2
1
2

FC GODALL

Nº JUGADOR P. G.
GUILLEM CANA
PIÑEIRO
XAVI ROYO
YASSINE
PAU GONZÀLEZ
ALEX PASALAMAR
ZOUHIR OUCHANE
MIGUEL CANA
ÀLEX ESTORACH
FERRAN
OUSSAMA KADRI
JOSEP VIVES 
MOHA OUHANNI
ORIOL RUIZ
JAVI RIVAS

35
34
24
15
13
13
12
11
10
8
8
6
5
5
3

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

9
1
2

4
1

1

CF CATALÒNIA

Nº JUGADOR P. G.
ALEIX ROBERT 
GERARD 
LLUÍS ESPINACH 
MANU
MARTI   
DECO
LEANDRO  
ENRIC SEBASTIÀ
ALEIX MOLA
MARC PRADES
DAVID COSIDO  
EDU PENCO
VICTOR    
LLUÍS CASTELLÓ
PAU MARTI

36
23
17
17
13
11
9
8
7
6
5
5
5
5
4

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

6

5
1

1
1
1
1
3

1

UD JESÚS I MARIA

Nº JUGADOR P. G.
GERI
ALEIX
SERGIO RUIZ
ISAAC LLAO   
PADILLO
ANGEL
MARC MASDEU
ÀLEX PÉREZ
ALBERT TORRES
JORDI BORRÀS
JORDI RULLO
FERRAN BO
ROGER ANTÓ 
JOSEP
VÍCTOR MACIAS

30
29
29
18
17
17
14
13
8
7
7
5
5
3
3

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

10
4
8
1

3
1

CD LA CAVA

Nº JUGADOR P. G.
RAIMON FOSCH
ISMAIL KASSEMY
BRIAN
SAID BOUAKKA
MANU
FIGO
MANELET  
MUSTA
AMINE
MOISES HARO
MOURAD
DAVID MORA  
MOHA CISS
JUAN CRUZ VEGA
JAUME CANALDA

36
30
22
22
15
14
12
11
9
9
8
7
4
3
2

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

5

2
1

8
6

1

OLIMPIC MÓRA D’EBRE

Nº JUGADOR P. G.
IMANOL GOMEZ
SOUFIANE
RAMON IBAÑEZ
FÈLIX CHORTO
JUAN MADERO
ADRIÀ VALSELLS
QUIM VILA
SERGI VILA
ÀLEX CABRÉ
ARNAU CUGAT
BERNAT
JUAN LUIS LEON 
DANI CALVO
ÒSCAR NOGALES 
SERGI ANGUERA 

31
29
21
19
16
14
14
14
10
7
6
6
4
4
3

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

15
10
1

1
2
1

2

1

UE RAPITENCA B

Nº JUGADOR P. G.
DIDAC RIUS
ÀLEX LOPEZ
JOSEP REVERTE
RICHARD
CRISTIAN REGOLF
JOSEP RAMON
GUILLEM 
HANS ESTEBAN
ERIC SAFONT
MARC BLAS
ALBERT SANCHEZ
CHALE 
CRISTIAN ADELL
JOEL LOPEZ
SERGI GILABERT

37
24
24
21
18
18
15
10
8
7
6
5
3
3
3

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

5
4
2
9

1

UE R BITEM

Nº JUGADOR P. G.
BADRERIN
GERARD BALADA
VICTOR  
MOHA BENKIRAN
ERIC VILANOVA
ALEIX CHAVARRIA
DAVID VIÑA
MIMOUM HADDOU
VICTOR PAULINO
JORDI ABELLÓ
EMILI DESCARREGA
MARC VILARROYA 
GERARD ESTORACH
SERGI BEL  
XEXU

34
23
22
19
17
12
12
12
9
8
7
7
5
5
3

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

12
1
2
1
4

1

2
5

CD ROQUETENC

Nº JUGADOR P. G.
QUIM MARTINEZ
GERARD CID
MAIKEL
MARTI FARRENY
CEESAY SAKOU
ÀLEX INIESTA
PERE PITARCH
S AREVALO
JOEL ROIG
CRISTIANA
KIM SANCHO
ARNAU 
IVAN ARASA
CESC JULVE 
VICTOR BER.

27
20
19
19
15
13
13
13
11
10
9
8
5
4
3

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

4

1
1
3

2

1

CF SANTA BÀRBARA

Nº JUGADOR P. G.
CENTELLES
CRISTIAN ARASA
JORDI RODA
PAU CASTRO
IVAN VALLÉS
IVAN ARASA 
AMADO CLOTET
GENIS VALLS
JOSEP CALLAU
AGUSTI MARTI
SAUL LOPEZ
MARC MIRO
XAVI PASTOR
CARLES SOLER  
PAU MUÑOZ  

37
29
26
19
17
15
12
12
9
7
6
4
4
3
3

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

5
3

1
1
6
2

1

3 MARCEL, LÍDER REGULARITAT ASCÓ.

UE SANT JAUME

Nº JUGADOR P. G.
ÀLEX CASANOVA
ABRAHAM 
CHUPO
JUANJO
RAUL ARDERIU  
DAVID ROVIRA
ARNAU PARDO 
ROGER PARDO
EDU ALBACAR
CARLOS BELTRI
MARC C.  
CARLOS VIANA
JOAN NAVARRO
JUANJO
CRISTIAN TOMÀS

25
22
17
13
13
12
10
10
9
7
7
6
5
5
3

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

1
2

1

1
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PREPARACIÓ:

Posem en remull els bolets 

secs/ netegem els rovellons. 

Fem el sofregit a la paella 

amb una ceba tallada a tros-

sos petits i 4 o 5 tires de pe-

brot, tot seguit hi afegim qua-

tre tomàquets petits ratllats. 

Quan estigui cuit ho retirem 

i saltegem per separat el  ca-

rabassó, l’albergínia i el nap, 

i finalment els bolets/rove-

llons, i hi afegim sal i pebre. 

Ho retirem i rossegem l’arròs a 

la paella, uns 2 min. Tot seguit hi 

afegim el sofregit i les verdures 

i ho cobrim d’aigua o brou ve-

getal bullent. Ho deixem coure 

a foc mitjà amb difusor uns 35-

40 minuts. Quan estigui cuit, 

el deixem reposar tapat 5 min. 

abans de servir i mentrestant, 

poseu a daurar 2cs de sèsam ne-

gre. Quan comencin a saltar els 

grans, vol dir que el sèsam està a 

ARRÒS INTEGRAL 
AMB SÈSAM NEGRE, 
VERDURES I BOLETS

INGREDIENTS 4 PERSONES

• 350 gr. d’arròs integral Montsià 
(8 grapats)
• 1l. de brou vegetal o d’aigua (3 
mides d’aigua per una d’arròs)
• 4 tomàquets madurs
• 1 ceba grossa
• 4 cullerades de bolets secs o 
rovellons de temporada
• 1 carabassó
• 1 albergínia petita
• 1 nap
• 1/2 pebrot vermell
• oli d’oliva extra verge
• sal i pebre
• 2 cullerades de sèsam negre 
torrat
opcional: gingebre en pols, 1 
cullerada de llenties vermelles

punt. Poseu-lo per sobre la 

paella, donarà un toc torrat 

ben cruixent.

Penseu que l’arròs integral 

triga més a coure que l’ar-

ròs blanc. Si voleu afegir-hi 

llenties vermelles, les podeu 

afegir quan l’arròs faci 10 mi-

nuts que bull. O bé, si teniu 

cigrons o mongetes seques 

cuites, ho podeu afegir 5 min. 

abans de tancar el foc. 
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Amb Venus al teu 
signe, desprens un 
encant particular. 
Pots estar especial-
ment seductor i no 
mancaran persones 
que s’apropin a tu. 
T’interesses per mi-
llorar la teva imatge.

aquari
21/01 al 19/02

Comences un any de 
renovació de creen-
ces i filosofia de 
vida, amb Júpiter a 
Capricorn. Augment 
de la sensibilitat. 
Pots estar pensant 
a anar a viure a un 
indret llunyà.

sagitari
23/11 al 21/12

La quadratura Sol 
amb Neptú et pot 
tenir una mica des-
pistat, però també 
pot ser un trànsit que 
afavoreixi la creati-
vitat i la connexió 
amb la teva part més 
espiritual.

escorpí
24/10 al 22/11

Algunes persones 
poden viure tensió 
amb la parella, fruit 
de diferents maneres 
d’abordar els proble-
mes. Si compres per 
la xarxa, assegura’t 
que ho fas en un lloc 
segur.

balança
24/09 al 23/10

Pots estar involucrat 
en obres a casa o bé 
fent gestions per una 
hipoteca. En qües-
tions laborals pots 
patir dubtes i no 
tenir clar si quedar-te 
amb un lloc de feina 
o no.

àries
21/03 al 20/04

Amb tants planetes 
transitant per la Casa 
X, pots estar posant 
molta energia en mi-
llorar la teva situació 
laboral i sobretot en 
l’enfocament que li 
vols donar de cara 
al futur.

cranc
22/06 al 23/07

Aquesta és una eta-
pa que potser pares 
poc per casa o bé 
estàs molt atrafegat 
a la llar. Assumptes 
laborals, socials i de 
parella, absorbeixen 
bona part del teu 
temps.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri va finalitzant 
el trànsit per Escorpí 
i tornes a mostrar-te 
més comunicatiu. 
Compte amb els 
malentesos en 
l’àmbit familiar i de 
la parella. Deixa les 
coses clares.

taure
21/04 al 21/05

Passes per un 
període fecund, que 
et pots sentir animat 
a dur endavant 
projectes que tenies 
aparcats. Amb la 
parella sembla que 
hi ha una conversa 
profunda pendent.

peixos
20/02 al 20/03

Pots mostrar-te una 
mica més rebel amb 
l’autoritat. Tens a 
flor de pell una vena 
romàntica que no 
està disposada a 
complir amb algunes 
exigències materials 
del sistema.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol per Casa V 
et dóna un extra 
d’energia que potser 
has decidit cremar 
fent esport. L’aspec-
te tens amb Neptú, 
adverteix que siguis 
curós amb un as-
sumpte de diners.

bessons
02/05 al 21/06

Finalitza un període 
de certa contenció 
verbal i vas tornant a 
estar més comu-
nicatiu. Si no tens 
parella, pots fer con-
nexió amb algú d’un 
altre origen i de més 
edat que tu.

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS

DE NOVA CREACIÓ 
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT 
SENSE 

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...

i tot tipus de 

maquinària ·

 No importa l'any ni 

l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

OPORTUNIDAD

AMPOSTA
Se vende todo 

el exterior y 
interior de tienda 
chucherias, café, 
bocadillos, etc...

663 367 690

AMPOSTA 
ES VEN PIS 

2 HABITACIONS, 

CUINA I MENJADOR, 

BANY I TRASTER.
REFORMAT PER 

ESTRENAR.
Zona Estació 

autobusos

645 888 266

PER 
JUBILACIÓ 

ES LLOGA 
PERRUQUERIA 

ZONA TORTOSA 
EN PLE RENDIMENT

SENSE 
TRASPÀS.

645 888 266

LA RÀPITA 
ES TRASPASSA 

BOTIGA

Totalment equipada i 
en funcionament.

El local té una 
superfície de 58 m², 
3 provadors, un petit 
magatzem i un aseo.
Ubicació al centre de 
La Ràpita (Avinguda 

Constitució) al 
davant del Bon Area

Tel. 609 689 249

EL PERELLÓ 
OFERTA 

EN VENTA 
TERRENO CON 

OLIVOS 
VISTAS AL MAR 

AMPOLLA 

8.600 M, 200M 
VALLADO DE JARDIN, 

BARBACOA, ESTANCIA 
ANIMALES

677 712 549

MASDENVERGE
SE ALQUILA 

LOCAL DE 70M.
IDEAL PARA 

AUTONOMOS O 
PARTICULARES 
PARA GUARDAR 

VEHÍCULOS, 
MUEBLES, 

HERRAMIENTAS...

150€ AL MES, 
646 106 981

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de publicitat

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat

TORTOSA
 Bella y caliente Escort panameña.

 Ven a conocer y disfrutar de la 
compañía de esta sensacional 

Musa Del Erotismo.
631 902 400

PIDO
COLABORACIÓN

SOY JUAN RAMÓN REVERTE 
BATALLA. PIDO SE ME FACILITE 

EL Nº DE MÓVIL DE MI 
HERMANO, JOSEP FRANCESC, 

RESIDENTE EN AMPOSTA. TIENE 
DOS HIJAS MASU Y LAIA. ESTOY 
PENDIENTE DE DOS HERENCIAS 

DE MIS PADRES FALLECIDOS 
2013 Y 2016 HABIENDO 

UNA LIBRETA CON MÁS DE 
400.000€. A DÍA DE HOY NO HE 

RECIBIDO NI UN €

659 035 421
AGRADEZCO POR ANTELACIÓN 

SU COLABORACIÓN
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Es tracta d’una experiència im-
mersiva que et fica en la pell 
d’una persona cega. Et situa al 
carrer amb un lloc senyalitzat llu-
nyà i l’objectiu és arribar-hi abans 
del temps determinat. El repte 
per al jugador és avançar sola-
ment amb el rang de visió que et 
permet el bastó del personatge, 
ja que la resta de la pantalla és 
completament negra. També hi 
ha un recolzament important per 
part de sorolls que sonen en to-
car amb objectes com papereres 
o faroles. Com en una ciutat real, 
cada jugador s’haurà d’orientar 
i escollir el seu propi camí però 
es pot trobar amb dificultats com 
ara, voreres tallades per obres o 
bicicletes per dalt les voreres. La 
intenció final d’aquest videojoc és 
conscienciar de les dificultats que 
les persones cegues poden tenir 
en el seu dia a dia.

El vostre equip era el més 
jove.
Sí, érem els únics que encara 
estem a segon de carrera i per a 
dos de nosaltres va ser la primera 
Game  Jam.  Lo divertit  és que el 
primer dia em va tocar presen-
tar-nos a mi (Júlia), i vaig menci-
onar que, al ser l’equip més jove, 
veníem a aprendre i a viure una 
experiència nova. Quan vaig aca-
bar, el meu equip quasi em mata 
per haver-nos venut com a infe-
riors. La sorpresa va ser dels altres 
equips al veure que els més joves 
van ser els guanyadors.

Des que va sortir la primera 
consola al mercat ens deien, 
als pares i mares, que els 
videojocs eren perjudicials, 
però ara sembla que estu-
dis científics revelen que els 
videojocs aporten beneficis 
(augment de la capacitat de 
memòria, una millora en la 
lectura a nois i noies amb dis-
lèxia i en general a la capaci-
tat cognitiva).
Sí, i m’alegra molt veure que la 
societat cada cop se n’adona més 
dels seus avantatges perquè re-
alment els videojocs tenen molt 
per a aportar-nos. Crec que, no-

La King Game Jam és un 
esdeveniment creatiu i 

formatiu, on coincideixen 
estudiants universitaris 
de desenvolupament de 
videojocs per crear, en equips 
multidisciplinaris, un videojoc 
en només 48 hores. L’objectiu 
principal és explorar, a través 
del disseny d’un joc, solucions 
creatives i innovadores que 
contribueixin a augmentar la 
diversitat i millorar la inclusió 
social, en totes les seves àrees.

Aquest any, l’equip TREE POT 
format per Júlia Blasco Alle-
puz (La Sénia), Marina Chavar-
ria (Tortosa), Pol Serra (Sant 
Cugat del Vallès) i Joan Ortiga 
(Reus), ha estat l’equip més jove 
i el guanyador.

A part de la creativitat s’han 
d’aplicar altres destreses 
per dissenyar un joc funci-
onal (interpretar el tema 
proposat, originalitat, el so, 
l’aspecte visual, tot lo que 
conforma un videojoc...). 
Molts aspectes que s’han de 
tenir en compte, en només 
dos dies.
Júlia: Efectivament. Crear un 
videojoc envolta moltes pro-
fessions i especialitzacions. 
Per aquesta mateixa raó en els 
projectes grans hi ha tanta gent 
treballant. Per nosaltres és molt 
complicat abarcar-les totes. Ara 
per ara tenim uns coneixements 
bàsics que, entre uns i els altres, 
ens hem aclarit per treure un 
prototip   per presentar.

Cada edició està relacionada 
amb un tema. Quin ha estat 
lo tema d’enguany?
El tema principal era crear solu-
cions innovadores per a incre-
mentar la diversitat i la inclusió a 
la societat. Després hi havia sub-
temes a escollir a criteri de cada 
equip. Nosaltres vam escollir-ne 
dos de la llista: ficar-se en la pell 
d’una altra persona i radiant.

En què consistia el vostre vi-
deojoc?

més pel simple fet de jugar, la teva 
ment està adquirint noves capa-
citats i entrenant-les inconscient-
ment. A part de ser habilitats molt 
interessants per a la vida quotidi-
ana, al ser assolides a través d’un 
videojoc, l’usuari està treballant 
la seva ment d’una forma molt 
efectiva, mentre s’ho està passant 
bé. Què és causa i què és conse-
qüència? És apassionant veure al-
guns dels estudis realitzats sobre 
aspectes on els videojocs poden 
influenciar positivament a l’usuari. 
Els resultats són increïbles.

En què penseu quan aneu a 
dormir?
Júlia: sóc una persona que sem-
pre recordo els meus somnis, 
amb més o menys claredat i de 
vegades més d’un per nit. Per 
adormir-me sempre començo 
a inventar-me el somni que vull 
viure aquella nit. Solen ser històri-
es surrealistes, molts cops relaci-
onades amb les pàgines del llibre 
que hagi llegit aquella nit.

Quina és la vostra festa fami-
liar preferida?
Marina: Nadal és una festa que 
cada any aprecio més, perquè ha 
passat a ser l’excusa per veure la 
família. Al viure a Mataró, em cos-
ta com unes 4h30 anar a Torto-

sa amb transport públic, llavors 
pràcticament baixo molt poques 
vegades. Així que ara, el Nadal, 
s’ha convertit en la reunió perfec-
ta per estar amb la família i amb 
els amics.

El vostre treball de somni, 
quin seria?
Joan: M’agradaria ser programa-
dor i treballar en projectes, siguin 
grans o petits. Ho sé des dels 10 
anys i porto des de llavors espe-
rant el moment que estic vivint 
ara. Havia après pel meu compte 
abans, però mai tant com estic 
aprenent ara. Espero acabar-m’hi 
dedicant, encara que les coses, 
ara mateix, estan complicades.

Si poguéssiu canviar una 
cosa, quina seria?
Joan: aprofitant que parlem de 
Videojocs, la visió que es té d’ells. 
Des de sempre s’han vist els vide-
ojocs com una forma d’entreteni-
ment per gent “rara”, que a més és 
nociva i que provoca sensacions 
negatives. Això està canviant però 
hi ha molta feina a fer. La gent 
ha d’entendre que els videojocs 
són una forma de coneixement, 
d’exercitar el cervell, de fer nous 
amics i de descobrir fets increï-
bles. A més a més són mètodes 
aplicables per curar malalties, o 

ensenyar mètodes de treball per 
millorar el rendiment a l’empresa 
o a l’escola.

Anomeneu 3 personatges de 
pel·lícules / sèries de TV / vi-
deojocs que us descriurien
Joan: Faith (Mirror’s Edge) és una 
persona que busca constantment 
la llibertat i manté la seva lluita 
personal. També em sento iden-
tificat amb el Rayman. Un perso-
natge divertit amb ganes d’aven-
tura.

Si els diners no importessin, 
què faríeu a la vida?
Júlia: obrir el meu propi estudi. 
Voldria començar un projecte 
gran, amb professionals que, a 
més a més d’ocupar-se del seu 
camp, m’ensenyessin i em fessin 
de mentors. M’apassiona la idea 
de dirigir un projecte, però enca-
ra no tinc els suficients coneixe-
ments per a ser capaç de fer-ho. 
Ja ho seré.

Una pel·lícula que veuríeu 
una vegada i una altra, quina 
seria?
Marina: Una pel·lícula que veurà 
una vegada i una altra, és “La no-
via cadaver”, és una pel·lícula que 
primer dura poc, que per mi ja em 
va bé, i després té tantes cançons 
tan boniques i divertides. A part 
que també va ser la meva pel·lí-
cula preferida de petita, per què a 
mi sempre m’ha agradat l’estètica 
de por, però clar, al ser tan petita 
encara no podia veure pel·lícules 
de por, i l’única que podia veure 
era aquesta

Com seria la vostra vida sen-
se mòbil?
Pol: Tal com vivim avui en dia 
seria impossible, desorganitzada, 
ineficient, i en resum poc  pro-
ductiva. El mòbil és una eina que 
ens permet optimitzar molts mo-
ments i moltes accions del nostre 
dia a dia. Cert és també que ens 
pot treure moltes hores, però 
si s’utilitza correctament és  una 
eina que ha canviat radicalment 
per complet la nostra societat i 
ens ha fet la vida més fàcil. 

TREEPOT TEAM: 
CAMPIONS DE LA 
KING GAME JAM 2019
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