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Les Terres de l'Ebre van presentar dimecres les II Jornades Gastronòmiques de la Galera 2015 a la prestigiosa fira de turisme a nivell mundial, FITUR

Com en d’altres llocs de Catalunya, l’Ametlla de Mar celebra la Festa Major de la Candelera, i com en
totes les celebracions similars, la motivació principal és la devoció religiosa cap a la Patrona, la Mare
de Déu de la Candelera. A l’Ametlla de Mar es guarda una especial devoció cap a la patrona, la qual
dóna sentit a la Processó que en el seu honor se celebra el vespre de cada 2 de febrer on els caleros
li reten homenatge pels principals carrers de la vila, amb un ciri (atxa) encès a la mà. P12 i 13

Candelera 2.015

Els municipis d’Alcanar, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita van presentar dimecres les Jornades Gastronòmiques de la Galera,
en el marc de la fira internacional de turisme FITUR, a Madrid, de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. L'Organisme
Autònom promou aquests dies els principals atractius turístics de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre a la 35a edició del certamen, un
dels aparadors mundials del sector, que se celebra aquest 2015 del 28 de gener al diumenge 1 de febrer.

P3

La Galera, Reina de FITURLa Galera, Reina de FITUR

Terres de l’Ebre. Ports remodela el moll de la
Benzinera del port de Sant Carles de la Ràpita.

P4

Esports. Jordi Fabregat va presentar dilluns la
dimissió com a tècnic del Conquense.

P11

Terres de l’Ebre. Rebuig a utilitzar l’Hospital per
avalar el préstec de FUSSMONT per construir la
nova residència de gent gran.                       P8
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

Ja hem arribat al número 750, ara a pels 800!
Darrere hi ha moltes hores viscudes i la il·lusió de
seguir podent informar els nostres ciutadans del
que passa al nostre territori. Aquest afany de fer-
nos sentir i de donar-nos a conèixer ha portat a
autoritats ebrenques a desplaçar-se a Madrid
aquests dies per promocionar els encants de les
Terres de l'Ebre a la segona Fira de turisme més
important a escala mundial, el FITUR. Allí s'han pre-
sentat les II Jornades gastronòmiques de la Galera
que tindran lloc del 13 de febrer al 8 de març a les
poblacions de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Alcanar i

la Ràpita. Per la seva part el Consell Comarcal de
la Terra Alta ha assistit conjuntament amb el
Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre i a l'es-
tand del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, amb un espai propi per a promocionar la
Via Verda de la Terra Alta. I l'APP "Turisme�
l'�Ametlla de Mar� al teu mòbil" va ser guardonada
ahir com una de les tres millors d'Espanya en la
categoria de Sol i platja al The AppTourism Awards
2015. 
Per tots aquests motius és un dia per sentir-se
orgullosos de ser d'on som.

Editorial Som de l’Ebre

Hem tingut ocasió de llegir al periòdic Més
Ebre la seva contestació i, per cert, a la
mateixa pàgina, la nostra postura davant
les arbitrarietats detectades en la gestió
de l’Hospital Comarcal del Montsia i la
Fussmont, ambdues per vostè presidides,
i podem entendre que no li agradin les nos-
tres opinions, que vostè es pren com una
mena de difamació: “difama, que alguna
cosa queda”, diu, i ens ho atribueix com el
nostre estil de fer política. Però Sr. Ferré,
a vostè, amb l’experiència sens dubte acu-
mulada durant tants anys i en tants de
càrrecs diferents, no li hauria de sobtar
aquesta actitud nostra, som l’oposició i es
la nostra missió, la nostra feina; ho devem
als nostres votants, vetllar perquè la gestió
de l’Ajuntament d’Amposta tingui la clare-
dat i la transparència que els nostres con-
vilatans es mereixen i que no sempre
detectem en les seves actuacions. 
Miri, Sr. Ferré, a vostè, persona intel·ligent
i amb una basta formació política, no li ha
de resultar difícil d’entendre que la seva
permanent cantarella sobre el nostre estil
de fer política ens cansa i, malgrat el que
a vostè li pugui semblar, no és la nostra
intenció afegir ni treure res a la seva fama,
res més lluny de la nostra intenció. Però sí
és cert que ens carrega, i molt, el seu estil
de fer, que es resumeix en “fes el que vul-
guis, que no passa res i, al cap i a la fi, ho
paguem entre tots”.
El que senzillament i respectuosament li
estem dient és que pensem fer una audito-
ria per contrastar, i possiblement comple-
tar, la que vostè en persona va encarregar
de compliment de la legalitat el mes d’a-
bril, i de la qual vostè mateix reconeix, es
van detectar errors administratius , i
manca d’ajust a la nova Llei de contractes
de l’administració pública, és a dir, en

roman paladino, que no es compleix la
legalitat. 
Ens tracta de demagogs, populistes i elec-
toralistes perquè no vàrem votar a favor
dels pegats que vostès proposen...
Demagògia... miri, el que nosaltres fem no
és demagògia, això és el que fan vostès
amb la interpretació que donen sempre a
les nostres demandes de claredat, trans-
parència i diàleg…… Populistes... què
entenen, vostès, per populisme? És un
terme, per cert, que ara s’està utilitzant
molt. Per a nosaltres és estar a prop del
poble copsant les seves inquietuds, conei-
xent dels seus problemes, parlant-ne per
trobar-hi solucions. Sí, senyor, som popu-
listes. Vostès, no? Electoralistes...
Nosaltres? Aviat tindrem ocasió de saber
d’electoralisme! Quantes inauguracions
tenen previstes, d’aquí a les pròximes elec-
cions municipals? Quantes n’han fet, des
de les últimes? Aquí sí, que hem de
reconèixer que ens poden donar lliçons, no
en va hi porten 24 anys; el que passa és
que nosaltres no ho sabem fer com
vostès, el nostre caràcter no ens ho per-
met. Cadascú és com és i té l’estil que té. 
Nosaltres no sembrem dubtes sobre l’hos-
pital, perquè no en tenim; és vostè, com a
gerent, el que ha d’estar segur del que fa,
de per què ho fa, i de si és el millor per a
Amposta i la seva economia i, a sobre,
explicar-ho. Vostè estè en una posició de
privilegi en què, com la dona del Cèsar, no
tan sols ha de ser honest, a més a més ho
ha de semblar.
Molt maca, la foto. Manté irreprotxable la
seva abastament contrastada fotogènia.

Cebrià Forcada
Amposta

A l’atenció del Sr. Ferré, alcalde d’Amposta
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És habitual que confonguem els con-
ceptes enfrontament i discrepància?
A nivell local aquesta confusió és fre-
qüent. El partit que està al govern con-
sidera que l'oposició busca enfronta-
ment quan el què en realitat li succeeix
és que no  accepta les crítiques i els
punts de vista diferents. Aquesta con-
fusió depèn en bona mesura del seu
grau d'humilitat: si és baix, diuen que
tots els ataquen, mentre que si és ele-
vat, accepten les crítiques i les aprofiten per millorar la seua ges-
tió. Personalment, crec que l'enfrontament resta i que, en canvi,
la discrepància i la crítica sana sumen i multipliquen. Un bon
govern hauria d'acceptar les crítiques i discrepàncies, analitzar-
les i després actuar. En canvi, se sol fer tot el contrari, i davant
d'una discrepància el partit del govern respon  amb un atac per
a defensar-se. D'exemples n'hi ha molts:
Quan un govern de qualsevol Ajuntament no facilita documenta-
ció l'oposició  no està sent transparent amb els seus ciutadans.
Quan un govern es defensa fent oposició a l'oposició mostra la
seua falta de capacitat de gestió i d'entesa. Potser lo difícil és la
humilitat, acceptar les pròpies mancances i reconèixer que la
suma de punts de vista és sempre molt enriquidor. La ciutadania
demana aquesta entesa entre partits per tirar el poble endavant
i  no per a que els hi expliquen que uns són els bons i els altres
els dolents, com a les pel·lícules d'indis i vaquers. En els
moments actuals, la política a tots els nivells necessita canvis,
regeneració, noves formes i noves maneres de fer i de dir. Nova
gent que entengue que lo primer de tot no és el seu sou, sinó el
bé comú dels ciutadans i ciutadanes. Nous polítics que deixen
enrere enfrontaments personals històrics i hipoteques polítiques
arrossegades a canvi d'idees fresques i renovades. La gent gran
sempre ho ha dit: "cante nou aigua fresca".  Des del meu humil
punt de vista, el format polític local més adequat seria el de la
unitat de tots els grups que formen part d'un Ajuntament per fer
avançar el seu municipi entre tots. Potser és una cosa difícil
aconseguir, però la situació actual ho requereix perquè d'ells
depèn, en gran part, el futur del municipi.

Ivan Romeu
CiU Alcanar

Enfrontament o discrepància
política?

OPINIÓ

Nou país, noves maneres
La ciutadania de Catalunya
s'ha marcat un repte molt
ambiciós: la construcció d'un
nou país lliure, democràtica-
ment més fort i socialment
més just.
El poble català lluita des de fa
anys per aconseguir ser amo
de la seva terra, disposar de
recursos i gestionar el futur.
Res de nou per a qualsevol
persona del món, que
esmerça esforços per una llar
digna, un plat a taula i un ves-
tit per a la seva família. Per
això, els nostres avantpassats
van treballar a França, Suïssa
o Alemanya, com d'altres van
venir a Catalunya per treballar
i aconseguir més benestar.
Aquest objectiu és el mateix
que el del poble català, que
anhela assolir-lo al més aviat
possible. Amb tot, la construc-
ció d'un nou país no té sentit si
no deixem enrere tics antide-
mocràtics i de cacics. Estem

cansats de la corrupció políti-
ca i bancària, que en beneficia
uns quants i n'ofega la majo-
ria; fastiguejats de veure impu-
tats o, fins i tot, acusats que
es passegen pel carrer o, pit-
jor encara, pels passadissos
d'institucions. Cal una regene-
ració democràtica profunda
amb mesures de control, de
transparència i de penalització
de conductes il·legals i irregu-
lars, però també cal que la ciu-
tadania prengui consciència
que aquesta regeneració és
imprescindible i que no serà
possible sense la implicació
de la majoria. Per això, hem
de passar comptes, estar
informats, fer memòria, exigir
responsabilitats, identificar
culpables i participar-hi.
Ara tenim l'oportunitat: cons-
truïm un nou país lliure i net.

Josep Caparrós
Candidat a l’Alcaldia de la

Ràpita

Nou país, noves maneres

OPINIO

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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Els municipis d’Alcanar,
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i
Sant Carles de la Ràpita van
presentar dimecres les
Jornades Gastronòmiques
de la Galera, en el marc de la
fira internacional de turisme
FITUR, a Madrid, de la mà del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
L'Organisme Autònom pro-
mou aquests dies els princi-
pals atractius turístics de la
Costa Daurada i de les
Terres de l’Ebre a la 35a edi-
ció de FITUR, un dels apara-
dors mundials del sector,
que se celebra aquest 2015
del 28 de gener al diumenge
1 de febrer. Els espais dedi-
cats a la Costa Daurada i a
les Terres de l’Ebre s’inte-
gren dins l’estand de
l’Agència Catalana de
Turisme de 900 metres qua-
drats, aixoplugats pel

Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona, a
través del conveni corner.
El president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet,
la regidora de turisme
d’Alcanar, Mercè Fischer;
l’alcalde i el regidor de
Turisme de l’Ametlla de Mar,
Andreu Martí i Vicent Martí,
respectivament; l’alcalde de
Sant Carles de la Ràpita,
Joan Martín, i el director del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona,
Octavi Bono, van ser els
encarregats de presentar les
II Jornades de la Galera, que
tindran lloc en aquests muni-
cipis ebrencs del 13 de
febrer al 8 de març.
Els quatre municipis mari-
ners oferiran menús gas-
tronòmics als seus restau-
rants, tenint com a protago-
nista la galera, producte
local i de qualitat típic de la
mar de l’Ebre. Aquest 2015
s’ha apostat per unificar les
jornades sota el paraigua de
la marca Terres de l’Ebre, fet
que facilitarà la difusió del
esdeveniment, promocio-
nant-ho a tot el mercat català
a través de diversos mitjans
de comunicació arreu del
territori i amb la creació de
la microlloc web
www.terresdelebre.travel/jor
nadesgalera.

Un total de 46 restaurants
oferiran menús on la galera
serà la base dels seus plats,
i on vins del territori marida-
ran els múltiples àpats
oferts. Les empreses turísti-
ques oferiran paquets que
combinaran allotjament i
activitats, a banda dels
menús, per ampliar d’aques-
ta manera l’estada dels visi-
tants al territori.
Andreu Marti, alcalde  de
l’Atmella de Mar va dir durant
la presentació que 
“el més important d’aques-
tes jornades és que promo-
cionem un producte local de
gran qualitat al que hi donem
valor afegit. A l’hora, dignifi-
quem i tornem a la professió
del pescador tot el que
aquesta activitat ens ha
donat i ens ha marcat com a
pobles. L’any passat durant
les jornades es va doblar el
preu de venda en llotja d’a-
quest producte i això és el
que busquem”. Per la seva
part, Josep Poblet va posar
de manifest que enguany “es
fa un gran pas en l'aliança
entre agents públics i privats
del territori" per fer créixer
encara més aquesta iniciati-
va. De fet, tal com s'ha expli-
cat, el pressupost de les
Jornades Gastronòmiques
de la Galera 2015 és més alt
que mai, fruit de la unió d'es-

forços i del treball en xarxa
per part dels quatre munici-
pis participants i del Patronat
de Turisme de la Diputació.”
Pel que fa a l'estratègia de la
marca turística, Josep
Poblet va destacar la intensa
campanya que s'està duent
a terme al sud de França i a
Bilbao, amb l'objectiu de
potenciar els mercats de
proximitat. D'altra banda,
s'està incidint en la promoció
del GR-99, conegut com el
"Camí Natural de l'Ebre", i
s'estan remarcant les Terres
de l'Ebre com a destinació
de turisme de natura, des-
prés de la recent declaració

com a Reserva de la
Biosfera.

Córner: promoció conjun-
ta del territori
La participació a Fitur és
una de les accions de pro-
moció conjunta emmarcades
en el conveni Corner, que
s'ha renovat recentment
amb més participació que
mai. En total, 27 organismes
locals vinculats al turisme de
les comarques de la Costa
Daurada i les Terres de
l'Ebre estan participant en
Fitur, fira considerada la
segona en importància del
món. En aquesta edició es

compta amb 9.107 empre-
ses expositores de 165 paï-
sos i territoris diferents i
s'espera l'assistència total
de prop de 200.000 visi-
tants de tots els indrets.
També es patrocina a la Fira
Ascó que exposa el seu valor
turístic en les activitats rela-
cionades amb la navegabili-
tat del riu i també destaca le
seves rutes de senderisme i
el seu patrimoni històric, des
del casc antic al castell, com
a atractius per captar visi-
tants. (Pàg. 6 més informa-
ció de Terra Alta a FITUR.)

Posant de moda les Terres de l’Ebre a FITUR

Les Terres de l'Ebre van
presentar dimecres les II
Jornades Gastronòmiques
de la Galera 2015 a la
prestigiosa fira de turis-
me a nivell mundial,
FITUR que està celebrant-
se a Madrid aquests dies..

Presentació conjunta, per les 4 poblacions participants, de les pròximes Jornades de la Galera la prestigiosa fira

Els nostres principals atractius turístics són els espais naturals com  la via verda i la gastronomia

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Dos poblacions de les
Terres de l’Ebre van partici-
par ahir en l’acte de lliura-
ment de les banderes que
distingeixen a les Estacions
Nàutiques de l’Estat
Espanyol. En aquest cas,
foren Sant Carles de la
Ràpita que disposa
d’Estació Nàutica pròpia i
l’Ametlla de Mar que forma
part de l’Estació Nàutica
Costa Daurada.
L’acte va tenir lloc a la
Cámara de Comercio de
España dins del marc de la
35ª edició de FITUR Madrid

amb la presència de les 25
estacions nàutiques espan-
yoles. Durant l’acte es va
anunciar un ambicios pla de

consolidació i promoció de
la marca Estacions
Nàutiques que s’allargarà
fins al 2020.

L’Ametlla de Mar i La Ràpita a l’Entrega de les bande-
res a les Estacions Nàutiques

L'Àrea Municipal de Turisme
de l'Ametlla de Mar va pre-
sentar ahir la seva app
"l'Ametlla de Mar al teu
mòbil" al haver estat guardo-
nada com a finalista del
Concurs APPTourism
Awards organitzat per
Segittur en la modalitat de
sol i platja, en el marc de
Fitur Madrid. La presentació
va durar tres minuts.
L'entrega de premis va tenir
lloc les 18h a càrrec de
Isabel Borrego, Secretaria
d'Estat de Turisme.

Foto, rebent el diploma que
acredita l’APP com una de
les tres millors d’Espanya en
la categoria de Sol i platja.

La APP turística de l'Ametlla de Mar, finalista als
Premis de Segittur
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Segons comunicat de CiU,
Turull ha subratllat la
importància d’aprovar
aquests pressupostos i no
recórrer a d’altres mecanis-
me com la pròrroga ja que
això permet “incloure noves
partides com els 400.000
euros per al centre de dia
de l’Aldea”. Turull ha desta-
cat que els comptes dedi-
quen “un total de 9’3
milions d’euros d’inversió al
Baix Ebre”, una part dels
quals es dedica a pagar els
deutes heretats per actua-
cions ja fetes, i d’altres a
solucionar compromisos
que el Tripartit nova com-

plir, com el centre de dia.
En una roda de premsa a
l’Aldea, el president del
grup parlamentari de CiU ha
assenyalat que aquest “no
és el pressupost que ens
agradaria però, dins les limi-
tacions que tenim, són els
millors possibles” i són
“lleugerament expansius”. I
és que després d’uns anys
molt durs, “s’ha reconduït la
situació de les finances de
la Generalitat i es poden
arreglar determinades
coses com el centre de dia
de l’Aldea”.  Justament,
aquesta és la gran diferèn-
cia amb una prorroga, que
obliga a gastar el mateix
que l’any passat. “Amb uns
nous pressupostos podem
fer una mica més i una de
les prioritats són les políti-
ques socials i les mesures
de reversibilitat com la
paga extra dels funciona-
ris”, ha exposat Turull.
A més de les noves parti-
des i les mesures de rever-
sibilitat, en els nous comp-
tes es blinda, a través de la
llei d’acompanyament, que
“una part substancial del
nou impost de les nuclears
revertirà en els ajuntaments
de l’àrea d’influència de les

nuclears”. 
En aquest sentit, Turull ha
advertit davant una possible
impugnació del PP de l’im-
post i els ha demanat que
“si els interessa i es preocu-
pen per la gent de Terres de
l’Ebre que no suspenguin
aquest impost perquè seria
impedir que entre 4’5 i 5
milions d’euros vinguessin a
les Terres de l’Ebre com a
inversió directa pel desen-
volupament econòmic i
social”.
Turull ha recordat el reguit-
zell de recursos del PP i el
Govern de l’Estat davant les
lleis aprovades a Catalunya
i ha afirmat que “són els Ni-
Ni de la política catalana, ni
fan ni deixen fer i ara ja ens
arriba que poden intentar
impugnar aquest impost”.
“Si els interessa la gent de
les Terres de l’Ebre que dei-
xin tranquil aquest impost”,
ha reblat.
En la mateixa línia, Elisabet
Zapater ha celebrat “la
bona notícia” del centre de
dia i ha agraït la bona pre-
disposició del Govern i el
grup parlamentari de CiU
per arreglar un tema que va
generar el tripartit.

Jordi Turull, president
del grup de CiU al
Parlament de
Catalunya, ha partici-
pat en una jornada de
treball al Baix Ebre, a
l’Aldea, per explicar els
pressupostos per a
2015 de la Generalitat
juntament amb la cap
de llista de CiU a
l’Aldea, Elisabet
Zapater.

El diputat al Parlament de
Catalunya i secretari general
adjunt d’ERC, Lluís Salvadó,
acompanyat del president de
la Federació de l’Ebre d’ERC,
Gervasi Aspa va explicar dime-
cres que, gràcies a la creació
del Fons econòmic derivat de
l’impost sobre l’energia d’ori-
gen nuclear, les zones amb
centrals podran començar a
treballar en una alternativa
econòmica per a quan se’ls
esgoti la vida útil i calgui tan-
car-les. Segons Salvadó, ‘era
una reivindicació històrica,
poder anticipar-mos al tanca-
ment de les centrals nuclears i
evitar l’impacte econòmic i
laboral que això pot suposar
per a les nostres comarques’.
El diputat republicà ha recorat
que l’Acord d’estabilitat parla-
mentària i de Govern signat fa
dos anys entre CiU i ERC
impulsava la creació de nous
impostos de caràcter ambien-
tal, concretats en la Llei
12/2014 aprovada el passat

10 d’octubre. Aquesta Llei
regula l’impost sobre tres efec-
tes contaminants, un dels
quals és el produït per l’ener-
gia d’origen nuclear. Diversos
grups parlamentaris van pac-
tar que una part del que es
recaptés d’aquest impost
nuclear aniria destinat al terri-
tori més proper i afectat per
les centrals nuclears. Ara,
amb la negociació pressu-
postària, s’ha acordat que el
destinat a aquestes zones
sigui el 10 % del total recaptat
per l’impost, fet que durant
l’any 2015 pot acabar sumant
55 milions d’euros. Segons
Salvadó, ‘això vol dir que la
zona d’Ascó i de Vandellòs dis-
posarien de 5 milions d’euros
per diversificar i reactivar la
seva economia de cara a un
futur tancament de les cen-
trals’. L’impost de caràcter
regular serà vigent mentre es
produeixi aquest tipus d’ener-
gia. El diputat ha manifestat
que ‘cal un treball ben fet, prio-

ritzant on i per a què cal desti-
nar aquests recursos, i afavo-
rir l’aparició d’una economia
alternativa que impulsi nous
sectors econòmics a llocs
com la Ribera d’Ebre’.
El diputat republicà ha fet
saber també que mitjançant
una esmena transaccionada
entre ERC i CiU s’ha concretat
que, durant els propers sis
mesos, el Govern aprovarà el
reglament que organitzarà la
implementació d’aquest fons
econòmic. 
Pressupostos i esmenes.
Pel que fa a la negociació dels
Pressupostos de la Generalitat
i l’aprovació, Salvadó ha afir-
mat que ‘hem prioritzat les
persones i no tant les noves
construccions o carreteres,
perquè això pot esperar, i les
necessitats de les persones,
no’. ERC ha negociat un fons
de 100 milions d’euros per
destinar-lo a ‘donar resposta a
les necessitats socials urgents
que pateix la gent’. Segons la

nota d’ERC, en l’àmbit de les
Terres de l’Ebre, el partit repu-
blicà ha aconseguit que s’apro-
vessin dues esmenes sobre
dues qüestions d’importància
local i que, des de fa anys,
estaven pendents de resoldre
malgrat les demandes reitera-
des des del territori i d’ERC.
S’han aconseguit 400.000 €
per al Centre de Dia de l’Aldea
i 200.000 € per a la redacció
del projecte d’ampliació de
l’Institut Escola ‘3 d’abril’ de
Móra la Nova.
Més llistes municipals.
El president de la Federació de
l’Ebre, Gervasi Aspa, ha infor-
mat de la jornada municipalis-
ta que celebrarà el partit demà
dissabte 31 de gener a
Rasquera, amb més de 100
càrrecs electes inscrits.
Segons Aspa, ‘la voluntat dels
partit és construir una alterna-
tiva municipalista des de l’es-
querra que ens porti a consoli-
dar-nos com a segona força
política al conjunt de les Terres

de l’Ebre’. Un altre dels objec-
tius serà ‘trencar les majories
de govern de CiU i PP als con-
sells comarcals del Baix Ebre,
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta’.
En el debat organitzat per a la
jornada de dissabte, hi serà
Magda Casamitjana, respon-
sable de Política Municipal de
Moviment d'Esquerres, Marc
Mur d’Avancem i Miquel Aubà
de la FIC. ERC treballa per tan-
car 42 llistes electorals a les
Terres de l’Ebre, quan les
darreres municipals en va pre-
sentar 34. 

Salvadó: ‘El Fons econòmic de l’Impost Nuclear aportarà, a partir de 2016,
5 milions per reactivar l’economia d’aquestes comarques’

Segons nota ERC Tortosa,
en resposta a les deman-
des per instal·lar una unitat
d’hemodinàmica a les
Terres de l’Ebre, el partit
republicà presentarà al pro-
per ple municipal un con-
junt de mesures en la línia
de millorar l’atenció sanità-
ria a la ciutat. 
Així mateix, ERC proposa
que, mentre no s’obri el
laboratori d’hemodinàmica,
s’augmenti els recursos
humans del servei de car-
diologia de l’HTVC, creant
una plaça de metge espe-
cialista i dotant de més
recursos materials amb
l’adquisició d’un nou eco-
cardiògraf. També es
demana que l’hospital torni
a disposar d’un metge
especialista en
Reumatologia a jornada
completa i, en atenció
primària, que es restitueixi
un equip de Medicina
Familiar i Comunitària al
Cap del Temple, recuperant
el nivell d’assistència exis-
tent fins a la seva retallada.
Així mateix, la moció d’ERC
insta la Generalitat de
Catalunya a reubicar la
Gerència de les Terres de
l’Ebre a Tortosa, i no a
Tarragona com ara. 

Propostes al
proper Ple de
Tortosa

En l'aposta per donar suport
als joves que estudien fora
del municipi, l'Ajuntament de
Godall ha revalidat un any
més l'atorgament de
beques de transport per
estudis superiors, cicles for-
matius de grau superior i
estudis universitaris o de
grau del curs 2014/2015.
A més, enguany s'ha ampliat
als estudiants de postgrau i
màster. L’alcaldessa, Teresa
Esmel, ha recordat que
aquesta ha estat des de
sempre una prioritat per al
govern municipal. D’altra
banda, el PSC Tortosa pro-
posarà un pla local d’ocupa-
ció per als més joves.
“Propostaa realista que pot
tirar endavant amb 600.000
euros que l’Ajuntament
podria invertir refinançant el
crèdit”.

Godall manté el
suport als joves
que cursen

estudis superiors

CiU destaca que els pressupostos 
són «els primers lleugerament expansius»

I permeten “arreglar coses com el centre de dia de l’Aldea” 

Pressupostos: ‘S’han aconseguit 400.000 E per al Centre de Dia de l’Aldea i 200.000 E per a l’ampliació de l’Institut-Escola de Móra la Nova”

ACTUALITAT

Des de l’equip de Govern de l’ajuntament de l’Aldea s’ha mos-
trat la satisfacció per la inclusió de la partida de 400.000 eu-
ros per al centre de dia als pressupostos de la Generalitat
2015. “La partida de 400.000 € ha estat possible incloure-la
per una esmena del grup parlamentari d’ERC al parlament de
Catalunya, agraïm aquesta excel·lent gestió que ha permès
reconèixer efectivament el compromís que el govern de la
Generalitat havia adquirit amb el nostre municipi a l’any
2009. Si més no l’equip de Govern ja tenia previst acabar
aquesta instal.lació en compliment de les necessitats de la
nostra gent gran, la partida pressupostària inclosa per en-
guany ens permetrà, quan es faci efectiva, encara més
solvència per als comptes municipals.Agraïm les gestions del
grup d’ERC que ho  ha fet possible i ens comprometem a re-
clamar pel bé del nostre poble justícia i respecte als compro-
misos adquirits per totes les administracions”.

400.000 Euros
per al centre de dia de l’Aldea



DIVENDRES 30
DE GENER 
DE 2015

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

5www.mesebre.cat

«»

Segons nota del
Departament de Salut,
l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta tarda
menys de sis mesos en
operar els pacients en llis-
ta d’espera dels 14 proce-
diments garantits pel
CatSalut en un 98,3% dels
casos. El 59,2% té una
espera de zero a tres
mesos, el 39,1% de tres a
sis mesos i tan sols l’1,7%
es troba entre els sis i els
nou mesos. Els 14 proce-
diments són: cataractes,
varius, hèrnia inguinal,
colecistectomia, artroscò-
pia, pròstata, canal car-
piana, amígdales, circum-
cisió, pròtesi de genoll,
pròtesi de maluc, histe-
rectomia, quist pilonidal i
reparació del dit del peu.

Aquesta millora durant el
2014, segons la mateixa
nota, ha estat possible
gràcies a la implicació
dels professionals en
l’augment de l’activitat qui-
rúrgica i la gestió de l’anti-
guitat dels pacients en llis-
ta, d’acord amb els objec-
tius marcats pel
Departament de Salut i
prioritzats per l’Institut
Català de la Salut (ICS). El
seguiment setmanal de
tots els pacients en llista
d’espera quirúrgica ha
permès aquesta millora en
els procediments garan-
tits i en tota la resta.
S’han avançat les interven-
cions d’aquells usuaris
que feia més temps que
es trobaven en espera,
tenint en compte també
els criteris clínics.
La reforma de l’àrea de cirur-
gia major ambulatòria (CMA),
el passat mes de juny, i l’ober-
tura d’un quiròfan de tarda de

dilluns a dijous han afavorit
l’augment de l’activitat quirúr-
gica de l’hospital. Aquest
increment en el nombre de
quiròfans en funcionament i la
millora de l’eficiència ha fet
possible tancar el 2014 amb
l’augment d’un 14,4% de l’ac-
tivitat quirúrgica global
(14,2% programada, 6,8%

urgent i 20,2% cirurgia major
ambulatòria), la qual cosa va
suposar 600 operacions més
respecte el 2013. Aquesta
important millora organitzati-
va ha permès reduir un 4,4%
la llista d’espera de les 14
operacions garantides.
L’Hospital Verge de la Cinta
és el centre de referència a

les comarques de les Terres
de l’Ebre per a una població
de gairebé 200.000 habi-
tants. 
En un dia, porta a terme 17
intervencions quirúrgiques
majors, 110 urgències, 577
consultes externes, 52 ses-
sions d’hospital de dia i 45
altes.

La pesca és una de les acti-
vitats importants del port
de Sant Carles de la Ràpita
que actualment compta
amb una flota de 88 embar-
cacions, sent la més gran
de Catalunya. Les obres ini-
ciades permetran reforçar
la infraestructura on hi ha la
benzinera que subministra
carburant als vaixells de
pesca, i potenciaran el ser-
vei que es dóna als pesca-
dors de Sant Carles de la
Ràpita.
Amb l’actuació també es
pavimentarà el terra i es

col·locaran nous norais i
defenses per a l’amarratge
de les embarcacions. El
moll de  la Benzinera té una
superfície de 770 metres
quadrats i una longitud de
78,5 metres quadrats.

180.000 euros d’inversió

Les obres del moll de la
Benzinera del port de Sant
Carles suposen una inversió
de 180.000 euros.
L'actuació s'emmarca dins
del Pla d’inversions 2014-
2017 de Ports de la

Generalitat, que compta
amb una inversió publicopri-
vada de 95 MEUR distri-
buïts entre les 26
instal·lacions que
l’Administració portuària
gestiona a la costa catalana
des de Llançà fins a les
Cases d’Alcanar.
Els objectius estratègics del
Pla són optimitzar les ins-
tal·lacions portuàries,
modernitzar les infraestruc-
tures, millorar els serveis,
integrar els ports en els
seus municipis i fomentar la
sostenibilitat. Amb tot,

aquest Pla d’inversions
potencia el paper dels ports
com a dinamitzadors

econòmics del conjunt del
territori.

Ports remodela el moll de la Benzinera 
del port de Sant Carles de la Ràpita

Convocatòria
dels premis
Recerca,

Emprenedoria,
Solidaritat i
Projecte Jove

«Espera inferior als sis mesos a les intervencions 
garantides, a l’Hospital de Tortosa»

Salut informa que l’activitat quirúrgica global al Verge de la Cinta es va incrementar un 14,4% durant el 2014

El projecte s’emmarca dins del Pla d’inversions 2014-2017, té un cost de 180.000 euros

ACTUALITAT

El plenari del Consell
Comarcal del Baix Ebre, cele-
brat aquesta vegada al muni-
cipi d'Aldover per tal d'apro-
par l'ens comarcal a la ciuta-
dania de la comarca, ha apro-
vat per unanimitat les bases
de convocatòria dels premis
Recerca, Emprenedoria,
Solidaritat i Projecte Jove que
s'atorguen anualment. El pre-
sident del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluí Soler, ha
destacat que "amb el conjunt
de tots aquestes premis, des
de l'ens comarcal es busca
incentivar la investigació
entre els estudiants, impulsar
l'economia de la comarca,
fomentar la solidaritat i, final-
ment, donar suport a les ini-
ciatives juvenils". Per altra
banda, el plenari de l'ens
comarcal també ha aprovat,
per unanimitat, la modificació
dels estatuts del Consorci
per al Desenvolupament del
Baix Ebre i del Montsià
(BEMO) per al 2016-2020.
D'aquesta manera, a partir
d'ara, els municipis de l'àmbit
de la costa de l'Ebre també
podran formar part del nou
sistema de fons europeus,
fet que només afectava, fins
a dia d'avui, als municipis de
l'interior. Soler ha explicat
que "aquesta és una gran
notícia ja que, després de
més de 2 anys de negocia-
cions i gestions, per fi podem
anunciar que el LEADER
podrà atorgar subvencions
als municipis costaners". El
BEMO té la finalitat de desen-
volupar estratègies locals,
amb l'objectiu de fomentar
l'activitat econòmica mit-
jançant la creació, ampliació
o millora d'empreses.

«»
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El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre ha aprovat per una-
nimitat l’adjudicació a l’em-
presa Fulton Servicios
Integrales SA del contrac-
te de subministrament
energètic i gestió integral
del servei d’enllumenat
públic exterior, per un
import de 215.376,51
euros més IVA anuals
durant 12 anys. Aquesta
actuació afecta les pobla-
cions de Benissanet,
Darmós, Garcia, Móra la
Nova, la Palma d’Ebre,
Riba-roja d’Ebre, Tivissa,
la Torre de l’Espanyol i
Vinebre i és el resultat del
concurs públic on han par-
ticipat vuit empreses.
Segons ha explicat el pre-
sident del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí, l’em-
presa Fulton Servicios

Integrales SA, que ha
obtingut la màxima pun-
tuació tècnica al concurs,
“preveu un estalvi de parti-
da d’un 20 per cent per
als ajuntaments que s’han
acollit al projecte”. Jardí
ha qualificat l’adjudicació
de “difícil”, “treballada” i
“complicada”, ha reiterat
que “els criteris tècnics
han prevalgut en aquesta
adjudicació”, i ha felicitat
el treball del tècnic que ha
fet la valoració. A més
Jardí ha agraït el suport
dels tots els grups comar-
cals “perquè quan se trac-
ta de coses vitals pels
nostres pobles cal treba-
llar junts”. 
El president comarcal
també ha avançat que l’e-
xecució d’aquest projecte
tindrà una durada de tres
mesos a partir de la signa-
tura del contracte amb
l’empresa.
Cal recordar que, a més
del compliment de la nor-

mativa legal vigent,
aquest projecte farà possi-
ble als nou pobles que s’hi
han acollit la millora de l’e-
ficiència i l’estalvi energè-
tic de l’enllumenat exte-
rior, la disminució de les
emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle, la limita-
ció del flux lluminós noc-
turn i de la contaminació
lumínica, i la reducció de
l’anomenada llum intrusa o

molesta. El ple comarcal
també ha aprovat per una-
nimitat un conveni de
col·laboració de l’ens
comarcal amb
l’Ajuntament d’Ascó per la
realització del curs d’ope-
racions auxiliars de fabri-
cació mecànica, inclòs
dins les actuacions previs-
tes pel projecte Ribera
d’Ebre VIVA-Treball a les 7
comarques. Aquesta

acció formativa té l’objec-
tiu de formar a joves de la
comarca, d’entre 18 i 30
anys, en un perfil profes-
sional demandat per les
empreses industrials de la
Ribera d’Ebre. Cal recor-
dar que l’Ajuntament
d’Ascó és l’únic centre de
formació ocupacional a la
Ribera d’Ebre homologat
per a impartir aquesta
especialitat.

FITUR, la Fira
Internacional del Turisme
de Madrid, celebra
enguany la seva 35 edi-
ció del 28 de gener a l’1
de febrer. El Consell
Comarcal de la Terra Alta
hi assisteix en aquesta
ocasió amb 
representació a l’estand
de Catalunya, conjunta-

ment amb el Patronat de
Turisme de les Terres de
l’Ebre, i a l’estand del
Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi
Ambient, amb un espai
propi per a promocionar
la Via Verda de la Terra
Alta.
FITUR és una fira especia-
litzada en turisme, punt

de trobada de professio-
nals del sector, on es
defineixen linies de tre-
ball, estratègies de futur i
aliances empresarials
amb l'objectiu de reforçar
l’activitat turística i inno-
var per atendre les can-
viants demandes del mer-
cat.
El nombre d'assistents en

la darrera edició va ser
de 217.780 persones.
Fins al divendres, el saló
està reservat als profes-

sionals i el cap de setma-
na, dissabte i diumenge,
obrirà les portes al públic
en general. 

El Consell Comarcal de la Terra Alta, present a
la 35a edició de FITUR

Els pressupostos de la
Generalitat han incorporat
una esmena que permetrà
incloure una partida de
200.000 euros per a l’exe-
cució del projecte de millo-
ra de l’Institut-Escola 3
d’Abril de Móra la Nova.
Aquesta esmena ha estat
fruit de les negociacions
entre els grups de CiU i
ERC. L’alcalde de Móra la
Nova, Ferran Bladé, ha
valorat l’esmena com “una
molt bona notícia, ja que es
tracta d’una reivindicació
històrica de l’equip de
govern de l’Ajuntament i del
grup municipal de CiU a
Móra la Nova”. De fet,
Bladé ha recordat que l’es-
tiu passat, amb motiu de la
visita al municipi del porta-
veu de CiU al Parlament de
Catalunya, Jordi Turull, “ja
se li va demanar que fes el
possible perquè els pressu-
postos incloguessin una
partida destinada a millorar
les instal·lacions de
l’Institut-Escola, que ja són
antigues i és necessari
actualitzar”.

200.000 euros
per a l’Institut-
Escola de Móra

la Nova

En els darrers mesos de
2014, tres noves subven-
cions han estat concedides
per la Diputació a
l'Ajuntament de Flix, que
sumen un total de
24.041,09 euros. Un d'a-
quests ajuts és de 2.587,80
euros concedits per a la ges-
tió del Castell Nou i la
Biblioteca. Un altre dels ajuts
és de 21.192,50 euros, des-
tinat a l'Escola Bressol Pam i
Toc.

Més de 24.000 E de
la Diputació per al
municipi de Flix

El ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre aprova per
unanimitat l’adjudicació del contracte d’eficiència energètica
L’actuació afecta Benissanet, Darmós, Garcia, Móra la Nova, la Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, Tivissa, la Torre i Vinebre

A l’estand de Catalunya

ACTUALITAT
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Segons comunicat d’ERC
Amposta, en el Ple de
l’Ajuntament d’Amposta d’a-
quest dilluns, el grup munici-
pal d’aquest partit ha mostrat
la seva disconformitat amb
que s’utilitzi l’Hospital
Comarcal per avalar els 6
milions d’euros del préstec
hipotecari que ha fet la
Fundació Privada de Serveis
Socials del Montsià (FUSS-
MONT) per construir la nova
residència de gent gran.
Segons el portaveu
d’Esquerra d’Amposta, Adam
Tomàs, ‘No s’entén que s’ha-
gi de posar l’Hospital
Comarcal com aval quan la
pròpia residència té un valor
de més de 14 milions d’eu-
ros’. Segons Tomàs, ‘aques-

ta necessitat d’avalar  es
deguda a la falta de viabilitat
de la nova residència si no
s’augmenta el número de pla-
ces públiques. Segons un
informe de la mateixa FUSS-
MONT, per  fer viable la
residència nova d’Amposta
caldrien 130 places, lluny
per tant de les 77 places
públiques actuals’. Tots els
grups de l’oposició van votar
en contra de la proposta feta
per l’equip de govern de CiU.
Tomàs ha recordat que
Esquerra d’Amposta ‘fa anys
que demanem un compromís
escrit de l’actual govern de la
Generalitat per tal d’avalar la
viabilitat d’aquest equipa-
ment, compromís que l’alcal-
de, Manel Ferré, mai ha con-
siderat necessari’.
Tanmateix, el portaveu repu-
blicà també ha posat de
relleu el fet que l’Ajuntament
a l’hora de construir la

residència ha prioritzat la
data de la seva inauguració
abans de les eleccions muni-
cipals. ‘Enlloc de construir la
residència de presses i
corrents en només 8 mesos,
s’hagués hagut de planificar
amb un major termini d’exe-
cució ja que d’aquesta forma
s’hagués obert la porta a que
empreses d’Amposta partici-
pessin en la seva construc-
ció’, va etzibà Tomàs. El regi-
dor republicà ha insistit en el
fet que si s’hagués fet en el
període normal per a una
obra de 12 milions d’euros,
un any i mig o dos, més d’un
centenar de famílies amposti-
nes haurien pogut tenir feina,
cosa que els hagués ajudat a
pagar els seus impostos i
augmentar el consum, de
manera que tota la societat
ampostina s’hagués vist
beneficiada d’aquest diners
que ara marxaran tots fora.

D’altra banda, els republicans
també han qüestionat que
l’Ajuntament pretengui pagar
un lloguer a FUSSMONT per
l’edifici que ocupa l’actual
residència de 10.000 euros
mensuals, al costat del
Museu de l’Ebre, tal com
consta a la proposta de pres-
supostos, quan aquest edifici
era propietat del mateix
Ajuntament i el va cedit de
forma gratuïta a FUSSMONT.

En aquest mateix Ple, es va
aprovar per unanimitat la
moció presentada per
Esquerra d’Amposta en la
que es demanava que es rea-
litzés una auditoria de la ges-
tió de l’Hospital Comarcal i
de FUSSMONT dels anys
2009 al 2014. El rerefons
d’aquesta moció són les 14
contractacions irregulars que
s’ha detectat amb una audito-
ria que va realitzar l’Hospital
Comarcal l’any 2013 i que
sumen una xifra de més de 4
milions d’euros. Tomàs, va
demanar ‘màxima trans-
parència en la gestió de
l’Hospital Comarcal i de
FUSSMONT. A hores d’ara
l’Hospital i la Fundació estant
sent investigats pel cas
INNOVA’. Per la seua part, el
PSC d’Amposta també adver-
teix que ‘l’aval de l’hospital a
favor de FUSSMONT posa en
risc les finances municipals’.

«Rebuig a utilitzar l’Hospital comarcal per avalar 6 milions del préstec

hipotecari de FUSSMONT per construir la nova residència de gent gran»
Tots els grups de l’oposició van votar en contra de la proposta feta per l’equip de govern de CiU Amposta

El grup municipal de CiU va
presentar una moció en la
darrera sessió plenària per
tal buscar mesures de
forma conjunta per contri-
buir a fer front a la delicada
situació que viu el sector
citrícola. A través d’aquesta
moció, el grup municipal de
CiU sol·licita que es convo-
que, de manera immediata,
el Consell Agrari Municipal,
per tal de buscar una solu-

ció a la delicada situació
que pateixen els citricultors
d’Alcanar, de manera con-
junta amb tots els seus
representants. Tal i com
indiquen els seus estatuts,
el Consell Agrari municipal
l’hauria de convocar l’ajun-
tament almenys dos vega-
des a l’any, i “en fa més de
dos que no ha estat convo-
cat”. També es sol·licita al
Departament d'Agricultura,

Alimentació i Acció Rural
que negociï amb
Agroseguros per tal de revi-
sar els criteris de valoració
de danys. Per la seua
banda, ERC va introduir un
altre punt a l’esmena que fa
referència a l'aplicació de la
reducció del mòdul corres-
ponent a l'Índex de rendi-
ment net aplicable a l'IRPF.
En aquesta línia, el cap de
llista de CiU Alcanar, Ivan

Romeu, ja ha mantingut
reunions amb responsables
del Departament
d’Agricultura; d’una banda
amb el Delegat, Pere Vidal,
i el passat dimecres, amb
el Conseller d'Agricultura,
Josep Maria Pelegrí, per tal
de traslladar-li la delicada
situació que viuen els citri-
cultors d’Alcanar i sol·licitar
l’aplicació de les mesures
que recull la moció. 

Segons la nota de CiU
Alcanar, “conscients
de la gravetat de la
situació del sector
citrícola, estenem la
mà tant al govern de
l’Ajuntament d'Alcanar
com als diversos sec-
tors implicats per bus-
car els mitjans neces-
saris per pal·liar una
crisi que ja fa anys que
es ve arrossegant”. 

Alcanar aprova per unanimitat una moció per buscar solucions al sector citrícola 

El Ple de la Diputació de
Tarragona, en la seva ses-
sió del dia 27 de setem-
bre de 2013, va aprovar
la concessió de subven-
cions dintre del programa
de despeses corrents del
Pla d'actuació municipal
per a l'any 2014, atorgant
una subvenció a
l'Ajuntament d'Amposta
per import de 47.905,74
€., que es destinen al
pagament de les tasques
de neteja viària.
D’altra banda, l'àrea de
Cultura de l'Ajuntament
d'Amposta ha presentat
aquest dijous al matí el
programa del centenari
del Pont Penjant, la cons-
trucció més emblemàtica
de la ciutat de la qual
aquest 2015 se celebren
cent anys des de la
col·locació de la seva pri-
mera pedra i l'inici de la
construcció, que va durar
fins l'any 1921.

La Diputació
de Tarragona
atorga una
subvenció a
l'Ajuntament
d'Amposta

ACTUALITAT

Moció presentada per CiU

Demà dissabte 31 de
gener, s'inaugurarà a
Alcanar l'Espai Galià, fruit
de la donació que ha fet el
pintor Narcís Galià de part
de la seua obra al municipi
d'Alcanar.
Hi haurà, entre altres, un
acte d'homenatge a aquest
gran artista que aquesta
mateixa setmana celebra el
seu 90 aniversari. Es visi-
tarà l’exposició que està
ubicada entre l’Ajuntament i
la Casa 0’Connor (18.45h).

Espai Galià, a
Alcanar

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat la moció presentada al ple el grup d'ERC en la que es demanava que s'encarre-
gui una nova auditoria de la gestió de l'Hospital Comarcal d'Amposta i de FUSSMONT des de l'any 2009. L'alcalde d'Amposta, Manel Fe-
rré, ha assegurat que “no tenim res a amagar i que sempre ens hem regit per la màxima informació i la total transparència”, de fet, ha re-
cordat que l'auditoria de compliment de la legalitat i de gestió de l'any 2013 la va encarregar ell mateix per iniciativa pròpia el passat mes
d'abril, i que se'n va facilitar tota la informació dels resultats, juntament amb les recomanacions que se'n desprenien, als grups polítics pre-
sents al consell d'administració. En aquest sentit, l'alcalde ha retret les acusacions de manca de transparència per part del grup de l'opo-
sició, i ha remarcat que si tenen aquesta informació és perquè se'ls hi ha facilitat puntualment. A més, ha afegit que en el moment en què
es van portar a votació les instruccions internes de contractació per corregir els errors que s'havien detectat, el grup d'ERC s'hi va abste-
nir. Per tant, ha preguntat l'alcalde, “per què hem de demanar una nova auditoria si les recomanacions que aquesta proposa, després vostès
no les aproven?”. En un ple en el que els principals punts que han centrat el debat han estat els referents a la construcció de la nova re-
sidència d'avis, l'alcalde ha volgut respondre també a les declaracions d'ERC segons les quals la construcció del mur de tancament de la residència va ser el primer cas
d'opacitat i falta de transparència que es va detectar. Manel Ferré, ha assegurat que aquesta és “una mostra més de la demagògia i el populisme d'ERC d'Amposta” ja que
tot el procés d'adjudicació d'aquesta obra es va aprovar en el Consell d'Administració de l'Hospital i que si hi ha hagut opacitat o falta de transparència ha estat “amb vostès
al davant, que hi van votar a favor i que estaven al davant en el moment de fer l'adjudicació”. L'alcalde ha acabat assegurant que “com que el grup de CiU tenim la majo-
ria absoluta en aquest ple, som nosaltres, l'equip de govern, els que aprovem l'encàrrec d'aquesta auditoria, que es farà perquè no tenim res a amagar”. Un altre punt de
l'ordre del dia del ple d'aquest mes de gener que ha suscitat el debat ha estat l'autorització a l'Hospital Comarcal per formalitzar un aval bancari en favor de FUSSMONT.
A aquest punt tots els grups de l'oposició han votat en contra justificant que un crèdit hipotecari és una operació arriscada. L'alcalde d'Amposta ha recordat que l'Hospital
Comarcal porta més de 12 milions d'euros fent inversions a través del finançament bancari, i que gràcies a això s'ha pogut posar en funcionament el servei d'urgències,
el bloc quirúrgic, la tercera planta de l'hospital i el CAP II, sense que això hagi suposat que els ciutadans d'Amposta hagin de pagar ni un sol euro, ja que els diners han
sortit del compte d'explotació de l'Hospital. “Si fos per l'actitud d'ERC i del PSC, avui en dia Amposta no tindria l'Hospital Comarcal que té, i tampoc tindríem la nova re-
sidència, que avui per avui és només un projecte de l'alcalde i de l'equip de govern”, ha finalitzat Manel Ferré.

Manel Ferré encarregarà una nova auditoria de la gestió de l'Hospital Comarcal
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A quatre mesos de les
Eleccions Municipals,
Esquerra la Ràpita ha ence-
tat una ronda de trobades
amb institucions, entitats i
associacions del poble per
“conèixer les inquietuds i
necessitats que els sectors
socioeconòmics i la ciuta-
dania en general tenen per
afrontar el nostre futur”, ha
destacat, Josep Caparrós,
candidat a l’alcaldia.
En aquest sentit, Esquerra
ha programat una sèrie de
trobades i reunions amb els
representants dels sectors
econòmics, des de la
Confraria de Pescadors a la
Unió de Comerç, passant
per l’Estació Nàutica, el
Col·lectiu de Cuina o els
transportistes, entre d’al-

tres; juntament, amb les
sessions que periòdica-
ment convocaran també
amb el sector educatiu o
les entitats socials i cultu-
rals de la Ràpita.
De fet, per Esquerra “pren-
dre el pols a les entitats
socioeconòmiques del nos-
tre poble és essencial per-
què elles són la base del
nostre futur desenvolupa-
ment i són les que han de
rebre el suport de les admi-
nistracions i, principalment,
del Govern local”, ha expli-
cat Josep Caparrós.
Al mateix temps, Esquerra
ha posat a disposició de la
ciutadania també altres
canals de comunicació
directa que “són primor-
dials en el món tecnològic

en què vivim i que perme-
ten a qualsevol persona
amb accés a Internet apor-
tar les seves idees, preocu-
pacions o plantejar els dub-
tes directament, perquè
creiem fermament que la
democràcia comença al
poble i els polítics hem de
recollir-ho i si ens donen

capacitat per fer-ho execu-
tar-ho”, ha comentat Josep
Caparrós. 
A més a més de la pàgina
web http://esquerra.cat/lara-
pita, els nous canals de
comunicació són a
Facebook, Esquerra-La
Ràpita, i a Twitter @erclara-
pita.

A través de la junta de govern local

Maridatge a la Llar de l’Aldea

El Viatge recull l'herència de
la ciutat efímera i la petita
revolució i tanca la trilogia de
documentals del Festival
Deltebre Dansa. Amb més
de 20.000 reproduccions a
la xarxa, amb projeccions en
escoles de dansa i centres
culturals d'arreu del món i la

participació en certàmens
audiovisuals de referència
com el de Vídeodansa de
Buenos Aires, Argentina, els
documentals "made in"
Deltebre s'han convertit en
una eina bàsica per a la difu-
sió i expansió de l'esdeveni-
ment. 

Presentació de ‘El Viatge’

Enguany a la primavera sor-
tirà al mercat L'Abans, un lli-
bre de fotografies que reco-
llirà la història gràfica de
Deltebre en fascicles col.lec-
cionables, amb l'objectiu de
recuperar i difondre la realitat
viscuda al municipi des de l'a-
parició de la fotografia fins al
1979. Serà editat per l'edito-
rial Efadós amb la col.labora-
ció de l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament. Amb aquesta
finalitat s'estàn recollint imat-
ges de particulars i famílies

que permetin il.lustrar tots els
aspectes i paratges de
Deltebre. Són d'interès les
fotografies relatives a qualse-
vol aspecte: urbanisme, tre-
balls agrícoles, oficis, indús-
tries, comerços, serveis,
escoles, cultura, festes,
esports, esdeveniments
locals destacats... en qualse-
vol format. “Si a casa vostra
teniu alguna fotografia ante-
rior a 1979 que us agradaria
deixarpodeu trucar al telèfon
977489309”.

Fotografies antigues de Deltebre
Segons nota del govern
municipal, aquesta és una
prerrogativa establerta a la
Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de
l’Administració Local (Arsal)
que ha pres el govern rapi-
tenc després que els grups
de l’oposició van votar en
contra del pressupost al ple
de dimecres passat i tenint
en compte que l’any passat
el consistori ja va tenir els
pressupostos prorrogats. 
El pressupost per aquest
2015 està valorat en 11,2
milions d’euros que
inclouen, entre d’altres, una
partida de 60.000 euros
per a ajuts socials d’urgèn-
cia per a famílies del munici-
pi, així com una partida limi-
tada de 220.000 euros per
a obres sense concretar,

“perquè siguin decidides pel
govern que surti de les pro-
peres eleccions”, segons
detalla l’alcalde Joan Martín
Masdeu. 
Tot i això, el consistori té
previst impulsar aquest
2015 diverses inversions
que, segons l’alcalde, “vam
planificar l’octubre passat
per la via d’una modificació
de crèdit en càrrec al roma-
nent de tresoreria”. 
La partida més important
correspon a la millora urba-
nística dels carrers
Constància, Sant Isidre i
avinguda Constitució, per
un import de 429.089
euros. 
Es preveu la renovació de
l’enllumenat, el clavegueram
i tots els serveis, a més de
la millora en la urbanització
de l’entorn. 
El projecte està actualment
en procés de licitació i es
posarà en marxa en els pro-
pers mesos.
Segons la mateixa nota,
també es van destinar
308.550 euros a estudis i
projectes tècnics per a la
reparcel·lació del polígon
industrial El Salt; i 200.000
euros per a la substitució de

la gespa del camp de futbol
de l’estadi municipal La
Devesa.
D’altra banda, l’alcalde
recorda que la partida d’in-
gressos s’ha vist reduïda en
un milió d’euros, respecte al
primer pressupost de la
legislatura (2011), degut a
la rebaixa de l’IBI. 
El tipus de gravamen d’a-

quest impost ha passat del
0,62 fixat el 2011 al 0,48
pel 2014 i 2015. A més, l’al-
calde Joan Martín Masdeu
ha destacat que la ràtio
d’endeutament de l’ajunta-
ment rapitenc és d’un
37,17%  del pressupost
municipal, quan el límit
màxim és d’un 110%.

El govern de la Ràpita aprova un
pressupost d’11,2 milions 

El govern municipal de
CIU de la Ràpita ha apro-
vat finalment el pressu-
post municipal del 2015
a través de la junta de
govern local. 

Esquerra la Ràpita obre ronda de contactes
amb institucions i entitats socioeconòmiques 

Josep Caparrós: “els objectius són clars; conèixer les inquietuds i 
necessitats de la ciutadania per afrontar el futur del nostre poble”

ACTUALITAT

El passat dissabte es va cele-
brar, per segona vegada, a
petició dels clients, el sopar
maridatge pels amants del vi,
amb la participació  de dos
cellers de la Terra Alta: el

celler Cal Menescal i el celler
Bernaví. El menú va constar
de 7 plats elaborats pel cui-
ner Hèctor Roda, propietari
del Restaurant La Llar de
l’Aldea. 

Confraries i confrares d'arreu
del país estan citats a
Tortosa el cap de setmana
del 6, 7 i 8 de febrer en el 7è
Congrés de Confraries de
Setmana Santa de Catalunya,
que duu com a lema "Camí
de passió, petjades de fe, de

tradició i d'art".
L'esdeveniment inclou con-
ferències i taules rodones
que versaran sobre temes
tan diversos com la restaura-
ció de la imatgeria religiosa,
l'art cristià o la nova fiscalitat
d'aquestes entitats. 

Los comediants de Tivenys
van actuar dissabte a
l’Auditori de Tortosa, i van
fer-ho amb gran èxit, davant
de 600 persones que van
gaudir de l’obra: A l’armari i
a llit...al primer crit.
Excepcional representació.
Part de la recaptació fou per
a la Lliga Contra el Càncer. 

La Junta de Govern Local d’Ascó ha aprovat el plec de clàusu-
les que regirà el concurs per l’adjudicació dels treballs d’implantació
d’una nova xarxa de fibra òptica. L’Ajuntament vol impulsar l’establi-
ment d’un cablejat que millori els serveis al ciutadà en telefonia, tele-
visió i accés a internet.

Actualitat

L’Ajuntament de Móra d'Ebre
comunica que el diumenge, 1
de febrer, la Regidoria d’Acció
Social i Salut organitza una
Caminada de Salut. El punt de
trobada serà  a les 10 hores
davant de l’Escola Lluis Viñas,

a l’avinguda Comarques
Catalanes. I també diumenge,
a partir de les 18 h, a La
Llanterna Teatre Municipal de
Móra d'Ebre, representació de
la comèdia 'La jaula de las
locas'. Entrada: 6 euros.

Caminada de Salut, a Móra d’Ebre

Los Comediants, per la porta gran

Congrés de Confraries de Setmana Santa
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CRAC de la setmana: Andreu Martí, alcalde de l’Ametlla de Mar
BELEN GINÉ

“PENSO VIURE LES FESTES DE LA CANDELERA AMB LA MÀXIMA INTENSITAT”
–Andreu Marti viurà les
Festes de La Candelera en
especial emoció donat a
que seran les últimes com
a Alcalde de l’Ametlla de
Mar, després de 12 anys
ocupant el càrrec. Des del
Més Ebre es dirigueix a la
ciutadania calera per desit-
jar-los unes Bones Festes.

Més Ebre: La Candelera
d’aquest any serà especial
per a vostè, no? Com creu
que les viurà sent les darre-
res com a alcalde? Recorda
les primeres?
Andreu Martí: La veritat
és que sí, seran les meves
últimes festes com a
Alcalde. Tal com dic en la
salutació del programa de
festes, precisament per
això penso viure-les amb la
màxima intensitat i degus-
tant tots i cadascun dels
actes que hem preparat.
Seran especials com
també ho varen ser les pri-
meres. Poder viure el
moment de dirigir-te als
teus veïns i veïnes com a
alcalde en un moment tan
important com l’inici de la
Festa Major, et deixa petja-
da per sempre. I tant que
me’n recordo de les prime-
res. Han passat dotze anys
però pareix com si fos ara.

ME: Realment creu que era
el moment adequat per fer
el canvi, o li hagués agra-
dat seguir?

AM: Un dels arguments
que més he repetit des del
dia de l’anunci, és que un
ha de saber quan ha de fer
un pas al costat. Aquests
anys han estat molt inten-
sos. Després de més de 20
anys en política municipal,
dotze d’ells com a alcalde i
els darrers vuit amb majo-
ria absoluta, ara era el
moment òptim.
ME: I a partir d’ara què?
AM: A partir d’ara es tanca
una etapa important de la
meva vida i se n'obre una
altra amb nous i atractius
reptes. Tot i que no puc
desvelar res encara, estic
il·lusionat amb el futur més
proper i en poder aprofitar
tota l’experiència i l'energia
que encara tinc per a afron-
tar nous projectes.
La meva activitat m’ha res-
tat moltes hores de dedica-
ció a la família, i tot i que
vull seguir aportant el meu
gra de sorra a la societat,
sí que tinc la intenció de
tornar-los amb escreix el
sacrifici que han fet la
meua dona i els meus fills,
amb més atenció.
ME: Està satisfet amb la
seva labor al capdavant de
l’ajuntament?
AM: Molt satisfet. Només
cal recuperar la imatge de
com era La Cala fa dotze
anys i com és ara. Durant
aquest període hem assistit
a la transformació de la
nostra societat i hem fet
possible entre tots, que els
nostres ciutadans tinguin
accés a serveis bàsics que
fa molt pocs anys eren
impensables.
La millora de l’estat del
benestar dels caleros i
caleres és evident en
molts de camps però està

clar que sempre queden
coses per a fer i serveis
per cobrir.
ME: Que destacaria més
de tot aquest període?
AM: Ens hem preocupat
d’avançar-nos en el temps i
crear infraestructures que
ens seran imprescindibles
d’aquí a molt pocs anys. En
l'àmbit de mobilitat, vam
dotar la població de zones
d’aparcament que absor-
beixen el transit en les èpo-
ques de més afluència i un
aparcament soterrat que
ens permet descongestio-
nar el centre urbà. Durant
aquest mandat hem vist
l’ampliació del CAP i l’arri-
bada de serveis com els de
rehabilitació en l’àmbit de la
salut. Els centres educatius
han sofert importants
transformacions i millores, i

en l’àmbit de l’esport, que
també va lligat a la salut,
hem desenvolupat tota una
zona esportiva de primer
nivell, amb una piscina
coberta que actualment
estan utilitzant més de
1000 persones.
I tot això sense deixar de
banda les polítiques socials
de suport a la gent que
més ho necessita, camp en
el qual vull recordar que
també vam treballar per
poder disposar de l’actual
taller ocupacional per a
persones amb discapaci-
tats o la residència per a la
gent gran, que tot i que de
moment encara no hem
pogut obrir a causa de la
delicada situació econòmi-
ca de les administracions,
la tenim feta i preparada
per tal de que quan sigui el

moment estiguem els pri-
mers a la línia de sortida.
En el camp de les noves
tecnologies també hem fet
un gran avanç. Hem dotat a
la població d’una inversió
privada que ens ha posat al
capdavant de Catalunya en
l’accés a la xarxa amb la
instal·lació de fibra òptica
de gran velocitat i hem
modernitzat tots els serveis
d’atenció i participació ciu-
tadana a través d’Internet.
Són moltes les coses que
han contribuït a aquesta
transformació, una part
important procedent de la
promoció turística, el posi-
cionament a les xarxes
socials com a destinació de
qualitat i el salt qualitatiu en
la promoció gastronòmica.
ME: Que recomanaria als
nostres lectors per a què
visitin la seva població?
AM: El fet de passejar per
qualsevol dels racons de la
nostra privilegiada costa ja
és una raó de pes. Som un
poble que hem tingut espe-
cial cura del nostre entorn i
que en aquests anys hem

desenvolupat una especial
sensibilitat social per man-
tenir allò que ens ha donat
aquest valor afegit. Les
activitats tradicionals lliga-
des a la mar i la pesca i el
llegat natural dels nostres
avantpassats, s’han conver-
tit en un dels nostres princi-
pals atractius i evidentment
entre aquests llegats, hi és
la nostra gastronomia, bàsi-
cament lligada als fruits
que ens dóna la mar.
ME: Quin lloc de la seva
població és especial per a
vostè?
AM: N’hi ha molts. La majo-
ria em lliguen a la meva
infantesa i a l’entorn que
sempre he conegut. Però si
n’he de destacar un, em
decanto per l’Estany. El
port natural i la bellesa d’a-
quest tros de costa fan que
m’hi senti molt a gust. M’hi
passo molts moments, tant
en família com en soledat.
És un indret especial per a
mi. Una capbussada en les
aigües cristallines de la
punta de l’Estany és un
veritable regal pels sentits.

Després de 12 anys,
seran les darreres
Festes Majors

d’Andreu Martí com a
alcalde
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Dimarts es va desplaçar
fins Tortosa per participar
en la presentació d'aquesta
prova atlètica, que es dispu-
tarà el proper diumenge 8
de febrer. Amb la presència
d'aquesta atleta els organit-
zadors de la Mitja Marató
fan una aposta clara per
consolidar l'edició de Torto-
sa com a cita habitual del
circuit Half Marathon Series,
del qual també formen part
Tarragona, El Vendrell, Sa-
lou, Cambrils i l'Ametlla de
Mar. L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va acompanyar
María Vasco en la presenta-
ció d'aquesta cursa, junt al
regidor d'Esports Pere Pani-
sello, el representant de
l'empresa Running Solu-

tions, Juanan Hernández, i
Xavi Ferré, de l'organització.
La cinc vegades olímpica i

guanyadora d'una medalla
de bronze als Jocs d'Atenes
va recordar que va deixar
l'atletisme professional fa
poc més d'un any i que ara
es dedica a entrenar, sense
descartar la participació en
curses com la de Tortosa.
"Per mi és un plaer poder
donar suport a aquesta cur-
sa i fer que continuï creixent
en nombre de participants."
L'edició passada va tenir

700 inscrits. A preguntes
dels periodistes, María Vas-
co va dir que li té un "pro-
fund respecte a les distàn-
cies", actitud que va
recomanar a tots els aficio-
nats al running. "Jo sóc molt
competitiva, però és molt
important saber quins són
els teus límits."
Els organitzadors de la

Mitja de Tortosa van recor-
dar que el traçat és pla,
urbà i molt ràpid, tres aspec-
tes que sedueixen molt als
runners, que veuen possibili-

tats de fer bones marques. 
L'alcalde

va agrair l'aposta de l'em-
presa organitzadora per Tor-
tosa i va recordar que
aquesta és una activitat que
genera un important volum
visitants a la ciutat.
La Mitja de Tortosa inclou

la prova de 21.097 metres i
dues més de 10.000 i
5.000 metres. La sortida és
a les 10 hores des del Pave-
lló Poliesportiu del Temple.
Informació i inscripcions a
halfmarathonseries.com.

Mitja Marató de Tortosa

La propera edició de la
Mitja Marató de Tortosa
té un convidat de luxe:
María Vasco, única me-
dallista olímpica estatal
d'atletisme. 

ACTUALITAT

La medallista olímpica María Vasco apadrina la propera edició, el diumenge dia 8

M.V.

Sé que d’Ascó hi ha certa
susceptibilitat perquè les
distàncies comporten que pot-
ser no es valore en excès, o
en la mesura que correspon,
el liderat de l’equip a la Terce-
ra divisió. Que si la situació,
com a líders, fos de la Rapiten-
ca, Amposta o Tortosa que es
valoraria d’una altra forma. Es
possible que tinguin els seus
motius per queixar-se. Però la
realitat és que jo he valorat
sempre el que s’ha fet a Ascó,
ja des de l’època del gran An-
tonio Cabacés quan l’equip llui-
tava per pujar a Primera cata-
lana des de l’antiga Preferent. 

També entenc que a Ascó
molesti que se’ls relacione úni-
cament a un club milionari que
tot ho té a l’abast gràcies a les
subvencions que pot rebre.

Però clar, per als aficionats
que recordem a l’Ascó a Terce-
ra regional, jugant al camp de
terra que estava on es troba
l’estadi actual, tot el que passa
ara és com un miracle. No
obstant, cal destacar la gestió
que s’ha fet per tirar endavant
un projecte que neix d’entrada
amb una fusió de clubs que
semblava, anys enrera, del tot
inverosimil. Poder fer-la va ser

la primera
clau per po-
der arribar
fins aquí. I
després, l’a-
cord amb el
B e n a v e n t
d’Andreu Súbies, un club que
va pujar a Tercera divisió i que
es va disoldre. Les bones rela-
cions establertes amb Súbies,
que era vicepresident de la Fe-
deració i que, posteriorment,
amb la marxa forçada de Ca-
sals, es va quedar com a pre-
sident, també foren fonamen-
tals. Així com l’aposta
efectuada des del consistori
asconenc. Es evident que és
la mare del corder. 

Però tot això s’ha de saber
canalitzar i la promoció de la
població (era un dels objec-
tius) s’està aconseguint. Amb
diners garantits tot és més fà-
cil però la conclusió és que s’-
ha de saber muntar el puzle i
unir totes les peces. 
Han hagut directives en altres
clubs que amb recursos no
han sabut gestionar el seu
club, ni esportiva ni econòmi-
cament. No han tingut la ma-
teixa sort. 

D’Ascó al cel

L’ulldeconenc Aleix Garcia ha estat
convocat amb la selecció espanyola sub-

18 per jugar la Copa Atlántico, a
Canàries, del 2 al 7 de febrer.

Del 2 al 7 de febrer

UE Rapitenca

El cadet de Divisió d’honor
va empatar amb l’Espanyol

El tècnic va presentar la dimissió

Fabregat deixa el Conquense

AQUESTA SETMANA

Jordi Fabregat ha deixat
aquesta setmana de ser el
tècnic del Conquense, de la
Segona B. Després de dues
temporades i mitja, el tècnic
tortosí va pendre la decisió de
dimitir: “una decisió meditada
i dolorosa. Ho vaig pensar
molt i crec que era el moment
de fer un pas i basar-me amb
l’experiència que tinc en el fut-
bol. Els missatges meus al
vestidor ja eren buits i repeti-
tius. Penso que és el millor
per als jugadors, perque pu-
guin desbloquejar-se i co-
mençar de zero”. El fet que ju-
gadors claus la temporada
passada no van renovar, va
poder ser un inconvenient:
“ara ja no es pot fer enrera,
tot i que és possible que no
vaig saber gestionar-ho. Vaig
tornar d’una forma diferent i

els jugadors van detectar-ho.
Pero s’ha de mirar el present.
I crec que els jugadors poden
tirar-ho endavant”. Fabregat
destaca “els anys que he pas-
sat a Cuenca, l’experiència ha
estat molt reconfortant i
m’emporto un gran record de
l’afició i de la ciutat”. 

Diumenge visita el cuer, el Vilassar

L’Ascó manté el liderat
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar el Marti-
nenc (2-0) amb dos grans gols
de Genís. Va saber sofrir i no
es va deixar sorpendre per un
equip de la part baixa en el
que podia ser un partit trampa
per a l’equip de Miguel Rubio.

El conjunt de la Ribera, una
setman més fa història conser-
vant el liderat de la Tercera di-
visió. En la propera jornada
viista el cuer, el Vilassar. 

Miquel Pérez, president de
l’Ascó, valora el moment ac-
tual, “la veritat és que no ens

pensàvem estar aquí en aques-
tes alçades de la lliga. Estem
molt satisfets de la feina feta i
lluitarem per mantenir-nos a
les primeres places”. Sobre si
era un somni fet realitat, Pérez
admetia que “és una situació
molt bonica i que estem gau-
dint amb emoció després del
treball dels darrers anys i si bé
és cert que tenim una impor-
tant ajuda institucional, també
ho és que disposem de dificul-
tats per les distàncies exis-
tents”, diu el president. 

I la Rapitenca va perdre al camp del líder

L’Amposta mereix més
PRIMERA CATALANA

L’Amposta, en el segon partit
com a local a Tortosa, va cedir un
empat contra el Vilanova (0-0) en
un duel en el que sobre tot per la
primera meitat, mereixia més per
les ocasions que va crear. Nito,
porter del Vilanova, fou el prota-
gonista. A la represa, amb el par-
tit més trencat, el Vilanova va te-
nir la seua ocasió però el conjunt
local, en botes de Callarisa, va
disposar de l’oportunitat per a
guanyar. Es el desé empat de
l’Amposta, tercer seguit. En la jor-
nada vinent, amb la baixa de Be-
cerra per sanció, l’equip de Teixi-
dó visita diumenge al matí (11.45
h) el Torrfeorta, conjunt que ha
canviat recentment d’entrenador.
No està José López. El seu subs-
titut és Toni Oruj.

La Rapitenca, per la seua part,
va perdre al camp del líder en un
“bon partit en el que vam jugar
ben posats i en el que el més just
hagués estat un empat”, deia Del-
fin el tècnic de la Rapitenca. Ale-
xis va fer el 0-1 però el Morell va
empatar arran d’una jugada en

què els rapitencs van badar. Amb
l’1-1, un gran gol de Jusi va dese-
quilibrar el duel a favor del líder.
Es trenca d’aquesta manera la
ratxa de l’equip rapitenc. Diumen-
ge, un altre partit clau a la Deve-
sa, contra el Juventut 25 de Se-
tiembre. Una nova victòria
refermaria a l’equip a casa i deixa-
ria un rival molt avall a la taula. Na-
si i Peque, lesionats, són baixa
menter que Verge ho és per san-
ció (amb el juvenil fou expulsat).
Adri és dubte. De l’actualitat de la
UE Rapitenca, comentar que el
cadet de Divisió d’honor va fer vi-
brar altre cop a la Devesa el dis-
sabte, contra l’Espanyol. L’equip
de Zaera es va avançar en el mar-
cador i va fer tremolar al rival, lí-
der, que finalment, acabaria em-
patant. Un altre pas endavant d’un
equip referent al territori.  

Presentació, dimarts passat.
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Alex Curto no segueix com a
coordinador del futbol base del
CD Tortosa. Dissabte va comu-
nicar-ho a  la directiva.

Jordi Margalef, directiu res-
ponsable del futbol base del
CD Tortosa, informava que “es-
tem molt agraits a Àlex Curto
perquè en el nostre primer any
a la directiva, ens ha ajudat a
posar en marxa el futbol base.
Ell, ara, ha decidit no seguir
com a coordinador i respectem
la seua decisió. No obstant, se-

guirà vinculat al futbol base. No
com a coordinador, però si que
en altres funcions”.

La directiva del Tortosa està
treballant per concretar qui
serà el nou coordinador del fut-
bol base del club. 

Curto no segueix de coordinador
CD TORTOSA. FUTBOL BASE

El Deltebre va perdre a Roda en un duel en què mereixia més (2-1).
Segons el tècnic Narcís, “a la primera part, els locals van tenir les oca-
sions però nosaltres vam fer el gol. La segona fou, d’entrada, molt
igualada. Als 8', una centrada la desvia un defensa i ens fan l’empat.
Vam seguir pressionant més amunt i en una contra ens van marcar el
segon gol. A partir d'aquí, les ocasions van ser nostres, amb un tret
de Pedra al pal i una altra que Iker va xutar creaut des de la frontal i
el seu porter  la va traure amb el peu”. Pep i Manu, que podria tornar,
van ser baixa. Diumenge, Deltebre-Canonja: “hem de seguir, amb il.lu-
sió i ganes de poder sortir de la zona en la que estem”. 

El Deltebre mereixia més, al camp del
Roda de Berà (2-1)

ARNAU HAVIA FET EL 0-1

L’Alcanar, amb el Valls i el Gandesa, es troba estabilitzat a la taula
però amb presses per poder tenir opcions d’enganxar-se a les prime-
res places. El Valls fou un rival molt fort en defensa però l’Alcanar,
amb intermitències, va imposar-se i va tenir més ocasions, mereixent
un milor resultat. L’ocasió més clara fou un penal fallat al 88’. Un pe-
nal que va aturar Boris, porter vallenc i que hagués estat, en el cas
de transformar-se, el gol de la victòria d’un Alcanar que va fer mèrits
per obtenir-la i que haurà de lluitar, com el Valls, contrarellotge si es
vol connectar a la parta alta de la
taula. 

L’Alcanar perdona i no pot fer un salt de
qualitat a la taula

EMPAT AMB EL VALLS, A LA FANECADA (0-0)

El Gandesa, amb convicció i fent un gran partit, va vèncer al camp del
CD la Cava (1-3). Tot i el gol de Rubial, amb un tret des de fora de l’à-
rea (7’), el Gandesa es va refer i Guiu va empatar aviat, aprofitant un
rebuig al pal després d’un tret de Genís. El propi Genís, quan el Gan-
desa s’imposava i Gui havia fet un pal, va assistir a Dilla que feia l’1-2.
Ja a la represa, la reacció local no va produir-se i Dilla va sentenciar.
La Cava, amb baixes per sanció o lesió, no va oferir una bona imatge.
Els fitxatges arriben. Hi ha dos jugadors de Primera catalana ja pràc-
ticament tancats, a falta de la baixa del seu club. I també fitxarà Pier
que, després del seu pas pel Jesús i Maria, torna al CD la Cava. 

La Cava té dos jugadors a punt de fitxar
i també incorporarà a PIER

DERROTA CONTRA EL GANDESA 1-3

Raül Jiménez.

JORDI GIL

Raül Jiménez torna al Jesús i Ma-
ria. El porter rapitenc va fitxar
l’estiu passat pel Jesús i Maria,
després d’haver estat a la Cava.
Però a l’inici de la pretemporada,
motius laborals que li impedien
seguir amb l’exigència dels en-
trenaments, va comunicar que
no podia seguir jugant a futbol. I
el Jesús i Maria es va quedar
sense un dels seus fitxatges me-
diàtics. 

Passats els mesos, Raül té la
possibilitat de tornar a jugar i el
Jesús i Maria tenia prioritat per
poder-ne parlar perquè el juga-
dor havia tingut ja un compro-

mís. El club de l’Aube ha analit-
zat la possibilitat de poder recu-
perar a Raül. I ha arribat a una
entesa i ja podria debutar diu-
menge a Camarles. El Jesús i
Maria, segon classificat, voldrà
fer un punt i seguit en la bona lí-
nia de resultats  (7 victòries i 3
empats). I mantenir-se prop del
líder. En principi, Josep Cabacés
segueix a la plantilla, aquest és
el plantejament de l’entitat. Ven-
tura passa al filial. El Jesús i Ma-
ria ja ha recuperat a Aleix Mas-
deu, després de la lesió.

L’equip de Torres i José Mari
va empatar a l’Ampolla diumen-

ge passat (1-1). Un partit marcat
pel vent. Al primer temps va te-
nir-lo a favor l’Ampolla que va
gaudir de més ocasions, amb re-
matada al pal inclosa. Al darrer
minut, però, Ivan va disposar de
la més clara dels visitants, però
Chema va evitar-la.

A la represa, amb el vent a fa-
vor per al Jesús i Maria, els de
l’Aube van avisar i van posar-se
per davant amb una genialitat de
‘Màgic’ Teixidó. La falta fou ma-
gistralment executada. El Jesús
i Maria havia obert el partit i sem-
bava que el tenia de cara, però
l’Ampolla va empatar amb un

gran tret des de fora de l’àrea de
Regolf. Amb l’1-1, el partit va
acabar sent emocionant. Chema
va avortar les ocasions visitants
mentre que al final fou Cabacés
qui va parar la dels locals. A la
contra, el Jesús i Maria va poder
fer després l’1-2. Miquel Cotai-
na, tècnic local, comentava que
“crec que l’empat fou just. Nosal-
tres vam estar molt millor que en
jornades anterior, més posats.
Un resultat que ens ha de donar
moral, davant d’un molt bon
equip, amb jugador determi-
nants”. David Torres, per la seua
part, deia que “va haver una part

per equip, a la represa nosaltres
en vam crear diverses que Che-
ma, incommensurable, va evitar.
També dir que l’Ampolla en va te-
nir una al final que va aturar Ca-
bacés. L’actitud fou bona en un
derbi marcat pel vent”. Mauri i
Curto (targetes) i José Mari van
ser baixa. Sergi Ventura va debu-
tar amb l’Ampolla.

El porter Raül Jiménez torna al Jesús i Maria
L’equip de l’Aube va empatar a l’Ampolla, diumenge passat (1-1)

VA SER BAIXA PER MOTIUS PROFESSIONALS A LA PRETEMPORADA, I ARA SERÀ UN REFORÇ DE LUXE

El Tortosa rebrà diumenge
el Catalònia (17h). Un altre
derbi local que ha creat molta
expectació i al que els roigi-
blancs arriben amb obligació
després de l’ensopegada im-
prevista al camp del Tancat
(2-1). El Catalònia, per la seua
banda, es presenta amb un
xic més de tranquil.litat des-
prés de guanyar el SP i SP.
Serà un partit amb bon am-
bient a l’estadi.
Sobre la derrota sobtant al

camp del Tancat, després de

rebre un avís a Camarles,
Nando Crespo, tècnic del Tor-
tosa, deia que “ens va costar
molt crear joc, adaptar-nos al
partit, no vam saber competir
a les circumstàncies de la jor-
nada, al vent, tot i que això no
és cap excusa. El Tancat, un
equip que ha millorat molt
respecte a la primera volta,
es va adaptar millor i  va sa-
ber competir. Tenia clar el
que havia de fer i nosaltes no
vam saber reaccionar”. El
Tancat va decidir amb el 2-0

al minut 81 i, tot i el gol d’A-
sín, el Tortosa no va poder
empatar.
Sobre si la derrota ha estat

un pas enrera important,
Crespo aclaria que “no ho
veig així. Queden 48 punts i
molt per jugar. Estem al mes
de gener. Malgrat això, està
clar que hem de reaccionar i
recuperar-nos aviat i poder
seguir la línia que portàvem
fins ara”. Gerard Estrella va
tornar a jugar. Albert Arnau va
ser baixa altre cop. Cristian i

Marc segueixen lesionats. 
Enric Aleixendri, tècnic del

Catalònia, de la victòria con-
tra el SP i SP, declarava que
“els punts eren molt impor-
tants després de perdre con-

tra el Valls. I l’equip va estar
molt centrat i va jugar amb
l’actitud adequada, conscient
de que la victòria era molt ne-
cessària”. Del derbi de diu-
menge, Enric comentava que
“és un partit motivant i en el
que, conscients de les dificul-
tats per l’entitat del rival, bus-
carem poder assolir un resul-
tat positiu”. Contra el SP i SP,
Cristian Arasa va marcar l’1-0
i Martí el segon gol. Va reduir
distàncies el SP i SP però
Sergi Escoda sentenciava
amb el 3-1. Un gol que pre-
mia la feina d’aquest jove ju-
gador que s’ha consolidat en
el primer equip jesusenc. 

Tortosa-Catalònia, derbi amb urgències 
ELS ROIG-BLANCS VAN PERDRE AL CAMP DEL TANCAT (2-1) I ARA NO PODEN FALLAR

Seguirà vinculat al futbol
base, però no com a

coordinador

Seguirà

L’Alcanar va fallar un
penal al 88’

El Cata va guanyar. 

JESÚS CARDONA

Diumenge, el Jesús i
Maria visita el camp del

Camarles

Fora de casa

Les properes 5 jornades
poden obrir la taula. El
líder Vilaseca ha de jugar
amb el Valls, Tortosa, 
R. Bítem i Jesús i Maria.

Poden marcar

El Camarles va perdre con-
tra el R. Bítem en un partit des-
lluït pel vent (1-2). Com el dia
del Tortosa, la setmana abans,
els locals van acabar desespe-
rats perquè van tenir ocasions
per merèixer un millor resultat.
I van acabar perdent. El R. Bí-
tem, que està fent una tempo-
rada esplèndida i que cal admi-
rar perquè és un referent com
a club modest, va emportar-se
els punts i ara és tercer.

Bartolo Meca, tècnic local,
estava disgustat pel resultat:
“els jugadors es van buidar, ho
van donar tot i només puc dir
que estic molt content d’ells.
Però no van tenir premi a l’es-
forç. Les concessions que te-
nim ens penalitzen molt, tan a
la nostra àrea com a la del ri-
val. Fins el final, vam tenir op-
cions”. Brigi va fer l’1-0 mentre
que, per una suposada reten-
ció del porter local, va haver-hi

un lliure indirecte dins l’àrea lo-
cal i Jota, magistral, va empa-
tar. A darrera hora, Mario, que
acabava d’entrar, va fer l’1-2. 
Sergi Navarro, tècnic del R.

Bítem, comentava que “el vent
va condicionar molt. Per nosal-
tres, cal dir que el resultat fou
el millor. S’ha de reconèixer
que el Camarles va tenir op-
cions i no va merèixer perdre”.
Navarro afegia que “hem de
seguir, partit a partit, lluitant

per poder estar el més amunt
que sigui possible”. 
El Camarles s’ha interessat

per fitxat a Miguel, però el da-
vanter ampostí seguirà al Red-
dis.

El Camarles es desespera i el R.Bítem no falla

ELS DE SERGI NAVARRO ESCAL.LEN POSICIONS. SON TERCERS, A TRES PUNTS DE LA SEGONA PLAÇA

El Camarles s’ha
interessat per Miguel,
però seguirà al Reddis

Fitxatge
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CREENCES QUE ENS POTENCIEN

PSICOLOGIA Mònica Vallés

MOCIONS. En els darrers anys
una de les paraules que sentim
més en diversos contexts. Cada

cop es tenen més en compte i s’intro-
dueixen temes com” l’educació emocio-
nal”, “la intel·ligència emocional”, “ ges-
tió de les emocions”...  Quan es parla
d’emocions ens referim a una reacció

conductual i subjectiva produïda per
una informació arribada del món extern
o intern de la persona. Les emocions
estan íntimament lligades amb els pen-
saments i les accions. Per exemple,  si
som seleccionats per a un lloc de feina,
una idea que ens pot venir al cap és
“he fet una gran entrevista, he sabut
estar a l’alçada”, produint una emoció
d’alegria i una resposta conductual
“una rialla eufòrica”. Quan apareix una
emoció placentera és degut a que ante-
riorment hi ha hagut un pensament
positiu sobre alguna situació. Però, i
quan tenim alguna creença limitant o
pensament negatiu com ens afecta a
les emocions? Davant el pensament
limitador “necessito l’acceptació de tot-
hom per prendre les decisions en la
meva vida”, quan estarem davant d’una
situació decisiva les emocions que ens
apareixeran seran de frustració, por al
que diran i ser criticats, indecisió…
totes ens produiran poc plaer i ens

resultaran incòmodes. Seguint l’exem-
ple anterior, podríem fallar l’entrevista
pel que tu mateix t’has dit, a través d’un
diàleg intern negatiu.
Tothom té creences que són limitadores,
tot i que, depenent de cada persona,
aquestes són d’una manera o d’una
altra. Són inconscients i no les contro-

lem, però les podem detectar a partir de
la nostra manera d’actuar i de pensar.
Quan tenim una reacció podem detectar
quines creences estan darrere d’a-
quests comportaments i pensaments. Si
sentim que ens limiten o no ens perme-
ten ser del tot feliços, les podem modifi-
car a partir de diferents tècniques.
Aquestes creences errònies es poden
detectar i es poden substituir per altres
que ens ajudin a aconseguir allò que
volem a la nostra vida; serien les creen-
ces potenciadores.
Seguint amb l’exemple anterior, si modi-
fiquem la creença limitadora “necessito
l’acceptació de tothom per prendre les
decisions en la meva vida” per “qui
millor escollirà les decisions sobre mi
mateix seré jo”. Amb aquest canvi de
pensament, les emocions que aparei-
xen són de seguretat i benestar; les
accions s’aproximaran més als propò-
sits marcats.
En resum, la realitat objectiva del que
vivim no existeix. És un mateix el que
construeix una visió més subjectiva a
partir de la pròpia experiència. Està en
les nostres mans decidir des de quina
realitat volem viure.
“La papallona li va dir al cuc: si no et
transformes, mai podràs volar”.

E

El darrer divendres de cada
mes podreu trobar a Més
Ebre la nova secció de
Psicologia que avui
comença, a càrrec de
Mònica Vallés.

A partir de la propera edi-
ció, de la secció, el dia 27
de febrer, ja sortiran publi-
cades les preguntes que els
lectors de Més Ebre desit-
gen fer-li a Mònica, sobre
qüestions vinculades amb
la seua professió, i que ella
respondrà. 

Les preguntes del lector les
podeu enviar a (fins el dia
20): 
psicologia@mesebre.com

La redacció de Més Ebre es
reserva el dret de traslladar
segons quines preguntes
en dependència del seu
contingut. 

LES PREGUNTES 
DEL LECTOR
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Fins a aquesta jornada, és el cinquè millor equip de les nostres terres i amb un pressu-
post inferior en comparació a l’Ascó, Rapitenca, Amposta i Jesús i Maria i Tortosa. Du-
rant la segona volta de la temporada passada només va aconseguir 17 punts en les
últimes 16 jornades. En aquesta, si aconsegueix només guanyar la meitat dels partits
que porta fins, assolirà el mateix lloc que la passada campanya: vuitè, que és la mitja-
na de les últimes 20 temporades en aquesta categoria, amb una, entre mig, a Prefe-
rent i una altra a Tercera catalana. És lloable que amb quatre euros fan miracles en
aquest club liderat per Joaquin Roda i Àlvaro Audí que porten el poder gairebé com els
anys que va estar Franco, tota una vida. Gestionen el club com gairebé el model de l'Eibar, d'1a. divisió, pu-
ra gestió econòmica, amb poques ajudes institucionals i per poder pagar als jugadors el que s'ha pactat,
malgrat les dificultats que també acusen. En els darrers anys, hi ha altres clubs i no diguem noms que pro-
meten i després en el últims mesos de la temporada, les paraules se les emporta el vent. El R. Bítem ha
tingut bons entrenadors en els darrers anys: Nacho Pérez que va ser com un fill pròdig i se li va permetre
fins que s’emportés els millors jugadors a l'Amposta, després va arribar Miquel Bes, que va tenir mala sort
perquè alguns dels jugadors no van entendre el seu idioma (aquests jugadors ja no estan en aquest club).
I va arribar Sergio Navarro, un tècnic que si el veus de lluny sembla un pistoler perquè porta una barbeta a
l'estil de les pel·lícules de vaquers de Clint Eastwood. Però a més de ser bona persona és un crac que sap
treure el millor dels seus jugadors. A la Cava i a Tortosa no li van donar l'oportunitat, però això l’ha fet fort i
ha sabut crear un equip gran al R. Bítem. Una anècdota: si un jugador no es troba bé, li truca fins a tres ve-
gades. 
Amb els jugadors que el Tortosa que no va voler, Joel Crespo, Àngel i els germans Bartolomé ha demos-
trat que sap treure de cada un or pur. Per això, el Remolins-Bítem està per sobre del Tortosa tot i tenir menys
poder econòmic i rebre una subvenció ridícula de l'Ajuntament. Si la tingués com la del seu rival, estaria gai-
rebé a Tercera divisió. Àngel ja porta més gols que la temporada passada, Jota va batre la passada tempo-
rada el seu rècord (tretze gols) i en aquesta, en només 18 jornades ja ha tornat a batre el seu rècord: uns
altrestretze gols. Jo no sé que els dóna el seu mister als seus jugadors perquè siguin els més golejadors
d'aquesta categoria, no sé si abans del partit els mira als ulls i durant 90 minuts els deixa hipnotitzats. El
Remolins-Bítem, equip clàssic d'aquesta categoria demostra cada temporada que no calen grans jugadors
com té el Alcanar que han militat en categories nacionals o tenir un gran pressupost, amb quatre euros en
fan mil i allí estan, amb humilitat i modestia, però sent un club respectat i capdavanter al costat de l'Ampos-
ta, Rapitenca o Tortosa, màximes potències. I, a més, amb un filial. 
El Remolins-Bítem porta moltes temporades a la 2a catalana amb els pans que va deixar Jesucrist i segueix
menjant sense passar gana. Parlo poc amb Joaquin Roda i amb el seu mister Sergio. Les poques conver-
ses les tinc són amb la millor relacions publiques d’un club d'aquesta comarca. Es diu Mercè. I no és per-
què sigui dona, és perquè és meravellosa. Segons m'explica el seu marit, quan vostès llegeixen aquest ar-
ticle, ella em visitarà a Madrid i ens coneixerem en persona. Li donaré mil besades (totes amistoses) davant
del seu marit i, com no, parlarem de futbol i de la vida. Si haguéssim d’escollir a deu clubs modèlics d'a-
questes comarques, un seria el Remolins-Bítem per tenir una mateixa doctrina fa molts anys, amb un diri-
gent Joaquin Roda que és com un Déu o una papa per a l’entitat; Àlvaro, Jesucrist o la Verge Maria que ca-
da any demana que no hi hagi dèficit i un Paco Also que se’n va anar però que està sempre darrere com
un escolà, tenint cura de la imatge del club. I cal recordar sempre, tot i que ara està un xic més desconnec-
tat, que Paco Also ha fet molt per al R.Bítem. No oblidem a Sergi Segura, un dofí que potser un futur presi-
dent. I tota l’estructura de col.laboradors. Quina pena que cada setmana no parli de clubs modelics. Avui ho
faig perquè el R. Bítem n’és un. El dia que Joaquin Roda i Àlvaro agafen l'arca de Noé i marxin, plourà qua-
ranta dies i quaranta nits sobre el R-Bítem, els ho asseguro.
AMPOSTA I RAPITENCA, SETMANA DE PENITÈNCIA. Cap va guanyar. La Rapitenca tenia dos partits
seguits fora del seu terreny, va empatar al camp del Reddis i va sucumbir, tot i anar guanyant, al del líder
el Morell, un equip ple de veterans. Proper partit, contra el Juventud 25 de Setiembre; la meua travessa,
tres següents partits: 6 punts. Amposta va merèixer guanyar però la pilota no va voler entrar contra el Vila-
nova. El que m'agrada de l'equip de Teixido que es mostra amb més poderio a mesura que passen les set-
manes: últims 11 partits sols un derrota, però set empats. Molts.
SUPER ASCÓ. Aquest any la promoció no s'escaàrà. Està a deu punts del cinquè classificat amb la qual
cosa li queda molt marge. Veurem un Ascó a la Segona B? Seria el primer equip de Terres de l'Ebre en acon-
seguir-ho, els miracles existeixen. 
PRIMERA CATALANA. VILASECA, TORTOSA, CANONJA I JESÚS I MARIA A MIG GAS. El Vilaseca
pateix a casa. Tres últims partits al seu camp, va empatar amb La Cava va guanyar in extremis al Gandesa
i aquesta setmana també va sofrir amb un dels cuers, Camp Clar. Ara té quatre desplaçaments complicats:
Valls, Tortosa, Jesús i Maria i Canonja. Dels quatre, dos els pot perdre i si és així la lliga es pot posar molt
candent sempre que no fallin els que el segueixen com van fer aquesta setmana. Jesús i Maria només va
empatar i el Tortosa i Canonja van perdre contra rivals de la part baixa, Tancat i Cambrils. En aquesta lliga,
a hores d’ara, no hi ha rivals petits. Alcanar va merèixer guanyar aquesta setmana però l'equip no està fi de
cara porteria. En els últims quatre partits només una victòria i aquesta per la mínima davant el Camp Clar.
Jesús Catalònia va sentenciar en la segona meitat contra el SP i SP, 6 últims partits només una derrota. Si
la passada campanya, el Remolins-Bítem va sorprendre aquesta va pel mateix camí. Atenció a la dada: úl-
tims 11 partits només una derrota i sap patir perdia a Camarles 1-0 i va remuntar. Els asseguro que l'equip
de Sergi quedarà entre les primeres quatre places sinó agafa una pàjara com la de l’any passat, a la sego-
na volta. El Deltebre amb el seu nou golejador, Arnau, gairebé va estar a punt de donar la campanada però
va perdre quan guanyava 0-1. El mateix el Camarles però aquests equips no tenen la sort de cara i molt em
temo que baixaran, tant de bo m'equivoqui. Ampolla canvi d'actitud d'alguns jugadors i un Cristian Regolf
que va despertar, mal resultat per al Jesús i Maria però recordem que el tàndem David i José Maria seguei-
xen invicte i això és l'important. La Cava si segueix en una dinàmica de mals resultats es pot complicar. Úl-
tims sis partits només una victòria i per la mínina davant del Deltebre, sort que ara té dos desplaçaments,
a priori, per puntuar: Camp Clar i SP i SP. Però no ho tindrà gens fàcil. La Cava porta tres partits perdent al
seu camp demostrant que alguna cosa no funciona. El Gandesa, amb Dilla i un futbol pràctic i ofensiu, va

Jesucrist, Déu i el Remolins-Bítem

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

guanyar. Tortosa dos partits consecutius baixant la guàrdia, la passada contra el Camarles i aquesta contra el
Tancat, quan va perdre. L'equip ha baixat pistonada. Les baixes per lesions són excuses, tots els equips tenen
el mateix problema i si diumenge no guanyen al Jesús Catalònia, adéu ascens per tercer any consecutiu. 
TERCERA CATALANA. LA MILLOR LLIGA D'AQUESTA DÈCADA. Ho vinc dient fa setmanes. Aquesta lliga
és la de les més emocionants de les últimes deu temporades. Des que escric a Més Ebre fa cinc anys per a
mi és la millor tant per les posicions de dalt com de baix, cinc equips separats per dos punts per a tres pla-
ces del descens. Si comptem amb un Sant Jaume que està baixat, seran quatre els equips que descendeixen
si Camarles i Deltebre ho fan. La part de dalt, més estreta que mai. Set equips separats per cinc punts, fins al
Godall i Corbera poden ascendir, equips aquests que estan en gran forma.
Tres conjunts, cada un amb una particularitat: Roquetenc quatre jornades sense guanyar, Ginestar segueix sen-
se guanyar a casa i un Ametlla que fa quatre jornades que empata. L'equip en més en forma és l’Ulldecona, a
falta d'un partit. Porta a les últimes vuit jornades set victòries i un empat aquest últim contra l’Aldeana on hi van
haver fins uns minuts de tangana que finalment van quedar en res. Però atenció als següents tres partits: rep
el Batea i Santa Bàrbara i va a la Sénia. Dels tres perdrà 1 un partit. Perden una mica de corda Móra Nova i
Batea però segueixen estant al pòdi i això diu molt d'aquests equips. Em sorpren gratament perquè no és fà-
cil, el gran segon any del míster Joan Vallès i el que està fent Lizaso amb el seu equip. Bartolí va debutar amb
empat i amb el seu lema: "Si lluites pots perdre però si no lluites estàs perdut". Això és el vol inculcar en aquest
equip. Miracles n’hi ha pocs. S’ha de treallar i ja fixar unes bases per a la temporada propera. ¿Saben quants
partits a les últimes onze jornades ha perdut la Sénia? A aquest equip és molt difícil guanyar-lo. Ull amb el Cam-
predo que és el millor equip dels últims classificats en les últimes sis jornades i amb només un partit perdut i
per la mínma. 
JUGARÀ GERARD VERGE AMB MESSI?. Al pas que va, si. De moment amb només tres partits de titular és
el golejador número 14 de la 1a. catalana. Només té 16 anys i dimecres va provar amb el Barça juvenil, i tam-
bé hi està interessat el Nàstic. Un altre jugador de la Rapitenca, Andreu Arasa, del cadet, per la propera tem-
porada ha arribat a un acord amb el Barça.
LA CAVA, DELTEBRE I JESÚS I MARIA, MOUEN FITXA. Primer va ser el Deltebre qui va fitxar, a Arnau, del
Reus juvenil. Aquesta setmana, La Cava, té dos jugadors a punt de fitxar i Pier que pot tornar. I la campanada
l’ha donada el Jesús i Maria, recuperant al porter Raül Jimenez. Tres clubs d’un mateix municipi en ple movi-
ment, dos per a no baixar i un per a pujar. 

-Jordi Llorenç, porter del Flix, i el
seu company Edu Usall van topar
diumenge i el partit, a Ginestar,

amb el 0-0, a la primera meitat, va
haver d’aturar-se fins que va arri-

bar l’ambulància. Jordi té una
fisura a la mandíbula i Edu porta
un collarin. Des de Flix s’ha agrait
totes les facilitats que va posar el

Ginestar en el moment de la
incidència i posteriorment. 

TERCERA CATALANA

GERARD AMARÉ (R. BÍTEM) FITXA AMB EL ROQUETENC

Josep Subirats, el tècnic del Roquetenc, ha volgut aclarir aquesta setma-
na que “en cap moment demano la dimissió, sols parlo en la junta per dir
que pareix que falla alguna cosa, i ells meu diuen que amb mi estan con-
tents, que es qüestió de posar les piles a tothom. No em ratifiquen ni res
per l’estil”. Aclarir que Albert Noguera entrena però que no ha fitxat i qui

La Sénia va fer un altre pas enda-
vant en la seua progressió.
S’estabilitza a la taula després de
guanyar remuntant al filial de
l’Alcanar que es va avançar amb
gol de Moha. Però un minut d’ins-
piració dels locals a la represa,
amb gols de Ramon i Amado, va
comportar la victòria per als
seniencs amb els qui ha tornat
Jordi Tolosà. 

Un gol de l’Ametlla a darrera hora
va privar de la victòria al Santa
Bàrbara, i de poder ser líder. Nico
va marcar aviat però el Santa no
va poder sentenciar, gràcies a l’ac-
tuació de Gerard, porter calero. A
la represa,el partit va travar-se i la
incertesa va comportar que
l’Ametlla aprofités la seua ocasió
en els darrers minuts, amb gol de
Joaquin. Els caleros, 4 empats
seguits. Jaume, Maga, Toni i De la
Torre van ser baixa pels planers.

S. BÀRBARA-L’AMETLLA 1-1

El Roquetenc continua en dinàmica
negativa (1 punt de 15) mentre que
el Godall, amb tres victòries segui-
des, s’enganxa a la part alta. Un gol
matiner de Marius va valdre el triomf.
La millor ocasió local fou un penal
que Aleix no va transformar (45’). A la
represa, amb el duel més trencat, els
visitants van tenir més opcions per
sentenciar. El Roquetenc en va crear
dues, al final.

El Corbera, com el Godall, amb tres
victòries, ha aclarit la seua situació i
a hores d’ara també és un equip
que està a la pomada per la part
alta de la taula. Bernat, que tornava
al Pinell, va fer el 0-1 amb un tret
des de fora de l’àrea. A la represa,
el Pinell a favor de vent tampoc va
poder crear perill i el Corbera va
decidir amb gols de Laschen i Marc.

El partit de la jornada va acabar
amb empat. Com la resta, mar-
cat pel vent. L’Ulldecona, amb
precaucions, va buscar equivo-
car-se poc. L’Aldeana va intentar-
ho més però excepte dues oca-
sions, amb poca claredat. 0-0
que fou just en duel de respecte.
A poc del final, batussa soluciona-
da per la intervenció d’uns i
altres. L’Aldeana és líder. 

ALDEANA-ULLDECONA 0-0

L’Horta portava onze jornades
sense guanyar. Els locals es van
avançar arran d’un gol en pròpia
porteria de Guillem. Però el Batea
va anar a menys i Roger va empa-
tar. A la represa, el partit no tenia
propietari i fou Sergi Rodriguez qui
va pentinar una pilota (1-2). El
Batea, amb un més, va jugar preci-
pitat, tot i poder empatar amb un
tret d’Agustí al pal.

BATEA-HORTA 1-2

El Ginestar segueix sense guanyar a
casa. Diumenge es va avançar en el
marcador amb gol de Juan Caballos.
El Flix es va refer, liderat per Yuri i
Jaume Esteve, i Raül i Porta van
remuntar. Empatava Enri però Jaume
Esteve posava el 2-3. El Flix va fallar
un penal i el Ginestar va poder empa-
tar al final. 

Debutaven Bartolí i Roberto Blanco
com a membres de la direcció esporti-
va del Perelló. El partit fou igualat i, com
tots els de la jornada, marcat pel vent.
Poques opcions i poca continuitat del
joc. Els locals en van tenir un parell
mentre que el Perelló va poder marcar
en una oportunitat. Empat a zero, just.
El Perelló no pot enlairar-se i el
Campredó lluita per la permanència. 

El Móra la Nova no va perdonar en la
seua visita al camp del cuer i va gole-
jar per 0-4, sumant tres punts que li
permeten mantenir-se en el grup cap-
davanter. Del líder Aldeana fins el setè
hi ha només cinc punts. Jordan, Alex,
Rafik i Edu van marcar els gols. 

Respecte i empat L’Horta sorprèn el líder S’escapa el triomf al final

ROQUETENC-GODALL 0-1

Diferents estats

PINELL-CORBERA 0-3

Els de Roca, per amunt
LA SÉNIA-ALCANAR 2-1

Pas endavant

GINESTAR-FLIX 2-3

Sense guanyar a casa

CAMPREDÓ-PERELLÓ 0-0

Empat just S. JAUME-M. NOVA 0-4

Connectats

Subi aclareix que no presenta la dimissió
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Chema (l’Ampolla)

Albert Torres (J. i Maria)
Martí Panisello (Catalònia)       David  (Tortosa)

Sergi Bel (R. Bítem)            

Borrull (Rapitenca)        Marc Vernet (R. Bítem) 

Pedra (Deltebre)              Vates (Alcanar) 

Dilla (Gandesa)       Felipe (Camarles)

Jordan (Móra Nova)           S. Rodriguez (Horta)
Raül (S. Bàrbara)

Yuri (Flix)
Laschen (Corbera)      

Fandos (Perelló)     Moha (Aldeana)

Oriol Matamoros (Godall)
M. Fonollosa (la Sénia)        Joaquin (Ulldecona)

Gerard (l’Ametlla)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

ELS MILLORS JUGADORS DE LA JORNADA 17. 1A. 2A. I 3A. CATALANA

EQUIP %
D.

Nº

Ulldecona
Corbera
Catalònia
R-Bítem
Santa Bàrbara
Ascó
Jesús i Maria
Aldeana
Godall
Gandesa
Campredó
Tortosa
Alcanar
Batea
Flix
Ampolla
Amposta
Ginestar
La Sénia
Móra Nova
Horta
Perelló
Pinell
Rapitenca
Alcanar B
Ametlla
Camarles
La Cava
Roquetenc
Deltebre
San Jaume

16
13
13
13
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
7
7
7
7
7
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EQUIPS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: UE Rapitenca cadet

Fa cinc anys, si algú hagués pronosticat un resultat d'un partit oficial del cadet de la Rapitenca contra el
Barça A o Espanyol A, el resultat previsible hauria estat 7-0. Però no, el cadet de la Rapitenca de Zaera
gairebé va donar la campanada contra el Barça (2-4) i aquesta setmana contra el líder Espanyol va em-
patar 1-1 quan fins i tot anava guanyant. La base d'aquest equip és treball i disciplina. Bona feina. 

Top secret
SE’N VA UN GRAN ENTRENADOR. És un dels mi-
llors de la província, José Lopez, del Torreforta. I
amb dos rècords Guiness. Pujar a l'equip de 3a. ca-
talana a 1a. i estar en aquest club nou temporades.
Al final se’n va a casa, han estat tres anys en què els
jugadors gairebé no cobraven. Es un admirador de
Bielsa i ell afirma que "per a mi, el futbol ho és tot.
Penso en futbol, parlo de futbol, llegeixo futbol i
aquesta és una vida que no es pot viure eternament
així. Per això, si puc, m'agradaria desconnectar una
mica". Sabien que José López va jugar amb Michel
Viñas a l’Ametlla, fa gairebé 20 anys? Arriba al Torre-
forta Toni Oruj, exmíster del Reddis i Cambrils.

TARRAZONA, 40 AÑOS DE FUTBOL. Tota una vi-
da. 12 com a president del CF Amposta, 9 com a ju-
gador d’aquest club, a més de jugar al Lleida, Vi-
naròs i la Cava. I com a entrenador, va estar a
l’Amposta, Tortosa, Rapitenca, Sant Jaume i Camar-
les. La setmana passada, va fer un dinar amb els
seus amics per celebrar els seus 65 anys. La pre-
gunta és: per què no està a la comissió del centena-
ri del CF Amposta? O és que 40 anys no són res?.

MIQUEL PÉREZ (PRESIDENT FC ASCÓ)

L’Ascó és líder a Tercera divisió, un fet històric
per un club ebrenc. Avui destaquem al seu pre-
sident per la gestió des de la fusió fins ara, per
saber-la dur a terme i aconseguir fer un club

potent al futbol català.

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

JUGADORNº

Eloi Almestoy
Jordi Calvo
Miguel Adrià
Kiko
Enric Suñé

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

BATEA
Nº JUGADORNº

Carlos Roca
Edgar Montserrat
Didac Laboria
Moha
Jaume Cortiella

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Laschem
Ahmet
Oscar Gilabert
Toni Calafat
Marc González

1
2
3
4
5

CORBERA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Yuri
Llorenç Peral
Gio
Jaume Esteve
Andreu Carranza

1
2
3
4
5

FLIX
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Jordi Chico
Arnau Galbany
Alex Bladé
Bernat Galvany
Sergi Anguera

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GINESTAR
Nº JUGADORNº

Oriol Matamoros
Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Marius
Marc Lleixà

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Sergi Rodriguez
Pau Cortiella
Davis Bes
Ernest Asensio
Roger Talavera

1
2
3
4
5

HORTA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Marc Fonollosa
Amado Clotet
Fèlix Gómez
Manu Fernández
Didac  Prades

1
2
3
4
5

LA SÉNIA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Jordan Alvarez
Narcís Miró
Ionel Balea
Alex Robles
Edu Llop

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

MÓRA NOVA
Nº JUGADORNº

Rafel Fandos
David Pena
Àlex Clua
Vicent Brull
Marc Andreu

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

Marc Panisello
Jelti
Ivan Cornejo
Oriol Mayor
Anton Ferchuk

1
2
3
4
5

PINELL
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Llorenç Castell
David Cid
Robert Pujol
Sthefan
Ivan Arasa

1
2
3
4
5

ROQUETENC
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
Raul 
Jose M. Pio
Francesc Millan

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

S. BÀRBARA
Nº JUGADORNº

Saul Aurea
Gustavo
David Magriña
Salva
Joan Navarro

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

SANT JAUME
Nº P. JUGADORNº

Joaquin Marti
Davide Bisegilie
Yassine
Damià Bordes
Dani Bandau

1
2
3
4
5

ULLDECONA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

A la plana 20,
equips de 4a
catalana.

Nº P.

JUGADORNº

Genís
José Ramon
Artur Godia
Socias
Del Moral

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ASCÓ
Nº JUGADORNº

Marc Vernet
David Callarisa
Gustavo Soriano
Victor Reales
Obi

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Alex Borrull
Sam
Miguel Gasparin
Alexis Jiménez
Toño Giménez

1
2
3
4
5

RAPITENCA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Chimeno
Raul Vates
Ivan Diaz
Ion Oslabanu
Josep Trinquet

1
2
3
4
5

ALCANAR
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Cristian Regolf
Chema Esteban
Xavi Callau
Manel Sol
Paco Casas

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOLLA
Nº JUGADORNº

Cristian 
Felipe
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Paul Sabin

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

Jaume Pedra
Arnau Pedreny
Albert Queral
Marc Casanova
Enric Ferre

1
2
3
4
5

DELTEBRE
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Dilla
Francesc Barceló
Alex Almestoy
Jaume Guiu
Joan Batiste

1
2
3
4
5

GANDESA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Marti Panisello
Isaac Casanova
Jordi Tomàs
Cosido
Nacho Orozco

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CATALÒNIA
Nº JUGADORNº

Raul Teixidó
Albert Torres
Carlos Herrero
Sebas Albacar
Raul González

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

J. I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Oscar Ruibal
Jordi Lleveria
Roger Santaella
Franklin
Collazo

1
2
3
4
5

LA CAVA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Sergi Bel
Jota
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo

1
2
3
4
5

R. BÍTEM
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Pere Bosqued
David Vilanova
David Monge
Albert Arnau
Joel Forné

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

TORTOSA
Nº JUGADORNº

Eric Segarra
Ruben
Ionut
Moha Goucghmti
Ricard Reverté

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Moha
Josep Reverté
Manel Llambrich
Joel Rios
Lluc Pepiol

1
2
3
4
5

ALDEANA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Ruben Bonamchi
Gerard C.
Robert 
Sergi Brull
Sam Figueras

1
2
3
4
5

AMETLLA
Nº

5
4
3
2
1

P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

J i Maria-Vilalba (15.30 h)

Roquetenc-Benissanet(16.30h)

Catalònia-Ebre E (16.30 h)

Bot-Xerta (17h)

Camarles-Rem. Bítem

(17.15h)

Aldeana-Tivenys (18h)

diumenge 

Arnes-Ascó (16h)

la Galera-Olimpic (15.45h)

RESULTATS

16a jornada 4a catalana 

Vilalba-Arnes 0-1

Ascó-Roquetenc 0-1

Benissanet--Catalònia  2-1

Ebre E-la Galera      2-0

Olimpic-Bot 7-0

Camarles-Xerta 7-2

Rem. Bítem-Aldeana    1-2

Tivenys-J. i Maria           3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          16 52 15 41

2. Vilalba           16 41 15 35

3. Ascó             16 30 19 30

4. Jesús i Maria   16 32 22 29

5. Roquetenc 30 22 25

6. Catalònia 34 29 25

7. Tivenys 42 46 24

8. Rem. Bítem 27 35 23

9. Arnes 27 28 23

10. Aldeana 27 36 22

11. Ebre Escola 22 32 20

12. la Galera 23 23 20

13. Benissanet 24 42 15

14. Camarles 38 48 14

15. Bot 24 44 11

16. Xerta 27 54 10

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
S. Eugenia-Bonaire

S. Pere-Guineueta

La Roca-At. Prat

Sabadell-Santpedor

S. Gabriel-Palleja

Llerona-Fontsanta

S. Quirze-Tortosa E

Cerdanyola-Pardinyes

RESULTATS

16a jornada 

Bonaire-S. Pere    1-4

Guineueta-La Roca    1-2

At. Prat-Sabadell  1-2

Santpedor-S. Gabriel  2-3

Palleja-Llerona  2-0

Fonsanta-S. Quirze    2-0

Tortosa E-Cerdanyola 0-0

Pardinyes-S. Eugenia 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 48 17 39

2. Palleja 41 14 34

3. Cerdanyola 35 10 34

4. S. Pere 37 20 31

5. S. Gabriel 34 21 28

6. Sabadell 31 19 25

7. Pardinyes 38 35 25

8. S. Eugenia 38 41 24

9. At. Prat 44 29 22

10. Tortosa Ebre 32 27 21

11. Fontsanta 29 30 20

12. Guineueta 21 40 14

13. Bonaire 21 37 12

14. S. Quirze 21 49 12

15. Santpedor 24 56 8

16. Llerona 24 73 4

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Ginestar-Horta

S. Bàrbara-Olimpic

Rem Bítem-Tortosa E

S. Jaume-J i Maria

Aldeana-Gandesa

RESULTATS 

12a jornada 

Alcanar-Ginestar 4-0

Horta-S. Bàrbara     2-4

Olimpic-Rem Bítem    3-0

Tortosa E-S. Jaume  sus

Jesús i M-Aldeana   0-5

Gandesa, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 80 8 33

2. S. Bàrbara 43 8 28

3. Horta 28 31 19

4. Olimpic 22 25 18

5. Aldeana 26 12 18

6. Gandesa 27 15 16

7. Tortosa E 24 15 12

8. Ginestar 23 36 9

9. S. Jaume 6 38 6

10. Rem. Bítem 10 38 5

11. J. i Maria 6 69 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

J. i Maria-Tortosa

Rapitenca, descansa

Catalònia-Perelló

Amposta-Alcanar

Aldeana-Roquetenc

Vinaròs-Ulldecona

Canareu-la Sénia

RESULTATS

12a jornada 

Perelló, descansava

Ulldecona-Aldeana 2-3

la Sénia-Amposta   2-2

Alcanar-Catalònia  5-1

Tortosa-Vinaròs  3-1

Rapitenca-J i Maria 4-0

Roquetenc-Canareu  2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 48 11 34

2. Amposta 44 16 28

3. Rapitenca 32 20 25

4. Alcanar 50 25 25

5. Tortosa 46 29 22

6. Ulldecona 31 26 19

7. la Sénia 40 41 16

8. Vinaròs 27 19 15

9. Roquetenc 24 23 15

10. Catalònia 28 38 13

11. Perelló 18 36 11

12. Jesús i Maia 15 33 10

13. Canaleu 13 23 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

L’Ametlla-Sant Jaume (15.45h)
Móra la Nova-Roquetenc (17h)

diumenge
Perelló-Aldeana (15.45 h)
Ulldecona-Batea (16.15h)

Horta-la Sénia (16h)
Alcanar-S. Bàrbara (16h)
Godall-Pinell (15.45 h)
Corbera-Ginestar (16h)
Flix-Campredó (16h)

RESULTATS

18a jornada, Tercera catalana  

Aldeana-Ulldecona 0-0

Batea-Horta 1-2

la Sénia-Alcanar 2-1

S. Bàrbara-L’Ametlla 1-1

S. Jaume-M. Nova 0-4

Roquetenc-Godall 0-1

Pinell-Corbera 0-3

Ginestar-Flix 2-3

Campredó-Perelló 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Aldeana 18 38 21 35

2. Batea 18 42 26 35

3. S Bàrbara 18 46 31 34

4. Ulldecona 18 40 17 33

5. Móra Nova 18 31 18 33

6. Corbera 18 44 28 32

7. Godall 18 46 28 30

8. la Sénia 18 32 30 27

9. Flix 18 28 30 26

10. Roquetenc 18 28 21 26

11. Perelló 18 28 25 25

12. Pinell 18 26 34 22

13. Ginestar 18 32 47 18

14. Horta 18 24 32 18

15. L’Ametlla 18 17 28 17

16. Campredó 18 27 34 17

17. Alcanar 18 20 34 16

18. S. Jaume 18 15 80 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-Ampolla (17.45h)
Camp Clar-la Cava (17h)

diumenge 
Deltebre-Canonja (16.30 h)

Camarles-J i Maria (16.30 h)
R. Bítem-Tancat (16h)

Tortosa-Catalònia (17h)
SP i SP-Alcanar (12h)
Valls-Vilaseca (16.30 h)
Gandesa-Roda (16h)

RESULTATS

18a jornada, Segona catalana

Canonja-Cambrils 0-1

Ampolla-J. i Maria 1-1

Camarles-Rem. Bítem1-2

Tancat-Tortosa 2-1

Catalònia-SP i SP 3-1

Alcanar-Valls 0-0

Vilaseca-C. Clar 1-0

la Cava-Gandesa 1-3

Roda Berà-Deltebre 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 18 44 7 48

2. J. i Maria 18 40 20 39

3. Rem-.Bítem 18 54 18 36

4. Canonja 18 35 19 35

5. Tortosa 18 43 19 35

6. Alcanar 18 37 21 29

7. Valls 18 33 26 29

8. Gandesa 18 27 23 29

9. Catalònia 18 25 25 26

10. Roda Berà 18 26 20 26

11. Ampolla 18 23 34 23

12. la Cava 18 28 27 21

13. Cambrils 18 19 41 18

14. Tancat 18 22 55 18

15. Deltebre 18 17 40 16

16. Camarles 18 18 36 13

17. Camp Clar 18 19 40 10

18. SP i SP 18 16 55 10

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

Per tercera setmana
seguida, l’Ascó continua
líder a la Tercera divisió.
Diumenge visita el cuer, el

Vilassar.

Líder
PRÒXIMA JORNADA 
Manlleu-Santfeliuenc
Martinenc-Cerdanyola

Vilassar-Ascó (diu 12 h)
Terrassa-Muntanyesa
Figueres-Peralada

Castelldefels-Europa
Masnou-Rubi

Sabadell-P. Mafumet
Vilafranca-Prat
Palamós-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 21 12 5 4 31 18 41
2. P. Mafumet 21 12 5 4 27 15 41
3. Rubí 21 9 10 2 32 21 37
4. Europa 21 10 6 5 29 19 36
5. Terrassa 21 8 7 6 3 32 25
6. Prat 21 8 6 7 27 21 30
7. Masnou 21 8 6 7 24 31 30
8. Cerdanyola 21 7 9 5 27 20 30
9. Peralada 21 8 5 8 20 25 29
10. Palamós 21 8 5 8 29 29 29
11. Figueres 21 8 5 8 24 23 29
12. Muntanyesa 21 8 5 8 23 19 29
13. Vilafranca 21 8 4 9 29 32 28
14. Santfeliuenc 21 7 7 7 25 25 28
15. Sabadell 21 5 11 5 23 23 26
16. Manlleu 21 5 8 8 28 32 23
17. Castelldefels 21 6 4 11 23 27 22
18. Martinenc 21 5 5 11 25 39 20
19. Gavà 21 6 2 13 20 31 20
20. Vilassar 21 3 3 15 16 39 12

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

Gavà-Santfeliuenc 1-3
Cerdanyola-Manlleu 3-1
Ascó-Martinenc 2-0
Muntanyesa-Vilassar 3-1
Peralada-Terrassa 2-2
Europa-Figueres 0-0
Rubí-Castelldefels 1-1
P. Mafumet-Masnou 1-0
Prat-Sabadell 1-1
Palamós-Vilafranca 1-0

PRÒXIMA JORNADA 

Santboià-Almacelles

Tàrrega-Viladecans

Balaguer-Torredembarra

Igualada-Reddis

Mollerussa-Morell

Rapitenca-Juventud (diu 12h)

S. Ildefons-Catllar

Torreforta-Amposta (diu 12 h)

RESULTATS

18a jornada, Primera catalana

Almacelles-Tàrrega 0-0

Viladecans-Balaguer 3-0

Torredembarra-Igualada 2-2

Reddis-Mollerussa 2-2

Morell-Rapitenca 2-1

Juve 25 Set.-S. Ildefons 0-2

Catllar-Torreforta 2-2

Amposta-Vilanova 0-0

Lleida-Santboià 0-2

Primera catalana

L’Ascó va vèncer el Martinenc, amb dos gols de Genís.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 18 30 18 39

2. Catllar 18 23 18 33

3. Santboià 18 31 19 32

4. S. Ildefons 18 29 18 31

5. Almacelles 18 24 17 29

6. Vilanova 18 22 18 28

7. Reddis 18 28 21 25

8. Rapitenca 18 23 19 25

9. Viladecans 18 24 22 25

10. Balaguer 18 21 21 23

11. Lleida 18 12 29 22

12. Amposta 18 23 21 22

13. Tàrrega 18 15 15 22

14. Torredembarra 18 23 27 20

15. Mollerussa 18 19 30 16

16. Igualada 18 16 30 15

17. Juve. 25 Setie. 18 19 25 15

18. Torreforta 18 26 40 15
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El pavelló d'esports de Móra la
Nova acollirà  diumenge 1 de
febrer a partir de les 10 hores
el Campionat Provincial de 

Twirling, en modalitat individual. 
La competició està organitzada
pel Club de Twirling i la Banda 
de Móra la Nova.

Campionat provincial
TWILRING A MÓRA LA NOVA, DIUMENGECB CANTAIRES. (100-79)

Triomf contra el Castelldefels

El CB Cantaires va vèncer el
CB Castelldefels per 100-
79.
El partit començava amb un
Cantaires molt concentrat
sabent que havia d'imposar
un ritme defensiu més acord
a les seves possibilitats i
prendre el control des d'ini-
ci.
Al descans s’arribava amb
un 45-33.
Però a la represa, l’equip
visitant sortia al camp con-
vençut de les seves idees
defensives i aportaria dife-
rents tipus de pressió a tot
el camp i mig camp que
enriquiria l'espectacle.
Aquesta iniciativa deixaria
en un +2 per al
Castelldefels 22-24. L'equip
de tortosa comença a car-
burar en línies generals a
partir de final del tercer
quart i així va ser el 4t quart

trauríem un avantatge de +
11.
L'equip es faria fort en tran-
sicions, buscant segones
opcions en el rebot ofensiu i
apostant per una defensa
alternativa. El control del
tempo per moments pun-
tuals de les seves bases
Pau Benito i Iván Pitarch
aportaria tranquil·litat en la
renda obtinguda. El partit
arribava a la seva fi en el
marcador amb una 100-79.
També s’ha de destacar el
debut del jugador montene-
grí Miki Novovic. “Felicitar a
tots els jugadors per igual
pels minuts de qualitat
oferts i un passet més en la
millora defensiva. I també
agrair el suort de l’afició”.
Cantaires: 2 Benito, 2
Pueyo, 7 Coari, 8 Novovic,
9 Díaz, 11 Fortuño, Pitarch
16, 18 Smith i 27 King.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (38-24)

Victòria brillant
L’Amposta va assolir una victò-
ria merescuda i convincent
contra la Roca (38-24).
Després d’uns primers minuts
amb joc igualat, es va passar a
una fase en què les locals van
distanciar-se en el marcador
gràcies a la seua fermesa
defensiva i a la fluidesa en la
criculació de la pilota que elks
va permetre disposar de
bones accions ofensives que
eren aprofitades amb efectivi-
tat. D’aquesta manera, al des-
cans ja es va arribar amb un

clar 19-11. A la represa, les
ebrenques no van baixar la
intensitat defensiva i van
ampliar l’avcantatge fins el 38-
24 final. Una victòria que pre-
mia l’esforç de les jugadores
ampostines i que apuntala el
seu esta anímic.
CH AMPOSTA-LAGRAMA :
Gálvez i Thangetti, Alonso (3),
Gisbert (1), Haro, Juncosa (2),
Rieres (6), Uliaque (7), Simón
(11), Aida Rieres (5), Judit
Tortajada (3), Reina, Zaragoza,
Martorell i Cristina Tortajada. 

Marcenca, a Bítem
El diumenge dia 8 de febrer tindrà lloc a Bítem
la Cursa i la Cursa Júnior 2015. El recorregut
és de 22.600 metres.

CLUB VOLEI ROQUETES

Acaba la 1a fase pels sèniors
L'infantil femení, es va des-
plaçar al camp del
C.V.Martorell,  3-0. (25-23, 28-
26 i 26-24). L'infantil masculí, va
rebre al F.C.Barcelona. 0-3 amb
parcials (21-25, 11-25 i 18-25).
El cadet aquesta jornada va des-
cansar. El juvenil femení, va
rebre al C.V.Vilafranca Negre, 2-
3 amb parcials (15-25, 25-22,
23-25, 26-24 i 12-15). Per
últim, el juvenil masculí, va anar
al camp de la Salle Girona on
van guanyar per 0-3 amb parci-
las (19-25, 24-26 i 10-25).
Els equips sènior, aquesta jorna-
da no han jugat ja que van aca-

bar la primera fase. Ara
començaran la segona, on l'e-
quip masculí de primera catala-
na estarà al grup de permanèn-
cia amb: C.V.Frankfurt Arenys,
Opticalia Vilanova, C.V.Joves
Caldes, C.V.Monjos Pansalud
Energy, Alpicat vòlei Associació
i Get Blume. L'equip de segona
catalana, competirà al grup
d'ascens: C.V.Vilafranca,
C.V.Barberà Comerç Urbà, Vòlei
6 Manresa, A.E.Aula, Sàndor,
Llars Mundet i C.V.Gavà.
L'equip femení, competirà al
grup de permanènciac.

Dissabte 24 de gener al Perelló es  va organitzar
la segona trobada territorial de minihandbol del
Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre, produint-se
un récord d’inscripció d’equips, vint-i-set, i de par-
ticipants, més de tres cents. Un total de deu enti-
tats van aportar equips a una  trobada que no té
un sentit competitiu, on no s’estableixen ni guan-
yadors ni perdedors i on es fomenta sobre tot la
convivència entre jugadors que habitualment no
poden competir entre ells en les seves habituals
lligues. La trobada, organitzada pel Consell
Esportiu del BE, l’ajuntament del Perelló i el
suport del club d’handbol local, va comptar amb
els següents equips: AMPA Lluís Viñas de Móra
d’Ebre, CH Cambrills, CEH Vendrell, CE Tortosa,
CH Vilaseca, Ampa IE 3 d’Abril de Móra la Nova,
AE Hospitalet, El Perelló i CH Móra la Nova.

Minihandbol Escolar

Els millors darrera jornada 4a. catalana                         AL PERELLÓ

L’Olimpic agafa més avantatge després de la segona ensopegada
seguida del Vilalba a casa, contra l’Arnes. Les baixes han minvat al
conjunt de Robert Avinyó que demà dissabte tindrà un partit clau a
l’Aube, davant d’un aspirant a l’ascens com el Jesús i Maria B. Dues
places d’ascens que queden ara més obertes. 

J. i Maria B-Vilalba, el partit

Diumenge   25 de gener Tivenys va acollir la
segona jornada de cros escolar del Baix Ebre,
prova inclosa dins de la programació dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2014-
2015 organitzada per l’ajuntament d’aquella
població i el Consell Esportiu del Baix Ebre. En
un circuit instal.lat al voltant del parc, a la vora
del riu Ebre, es van desenvolupar les diferents
curses d’acord a les distàncies de les catego-
ries convocades que anàven dels 2.500
metres de juvenils i cadets, passant pels
2.000 metres dels infantils, 1.500 metres
dels alevins, 1.000 metres dels benjamins,
500 metres del prebenjamins i 100 metres
dels més petits. 

Cros escolar

A TIVENYS

JUGADORNº

Alex Alegre
Flore Alegre
Robert Margalef
David Pujol
Maian

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ALDEANA B
Nº JUGADORNº

Jordi  Farnos
Victor Gil
Roger 
Miguel Malras
Borja

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ARNES
Nº P. JUGADORNº

Alexis
Nacho
Junca
Marc Blanc
Nando

1
2
3
4
5

ASCÓ B
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Miguel G.
Marc Mauri
Alex Grau
Toni Mañe
Roger Mora

1
2
3
4
5

BENISSANET
Nº

JUGADORNº

Robert Martorell
Oriol Salvadó
Josep Soro
Ruben Saladie
Didac Ayuda

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

BOT
Nº JUGADORNº

Àlex Rovira
Khalid
Hristo
Pau Pascua
Elvis Balagué

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

Anas
Lluís Matamoros
Diego Gonzalez
Josep Esquerra
Moha

1
2
3
4
5

EBRE ESCOLA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Oscar Oliver
Elias
Balin
Lachen
Cristian Cid

1
2
3
4
5

CATALÒNIA B
Nº

JUGADORNº

Juan Cortes
Jorge Ricaurte
Dani Beltran
Aaron Casanova
Gerard Betoret

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

J. I MARIA B
Nº JUGADORNº

Miquel Tomas
Stan Alin Inonel
German
Pedro
Eric Bernat

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

Sergi Vila
Pau Muñoz
Ignasi Vernet
Jordi Moya
Joaquin Vila

1
2
3
4
5

OLIMPIC
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Jonatan Ruiz
Lander Vicente
Àlex Pallarès
El-Mhadi
Lluís Zaragoza

1
2
3
4
5

R BÍTEM B
Nº

JUGADORNº

Jordi Rovira
Albert Gallego
Josep Martí
Cesc
Lluís Escoda

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ROQUETENC B
Nº JUGADORNº

Izquiano
Pere Nacher
Francecs
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Suquet de peix

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:
• 2 Talls de lluç
• 2 Talls de rap
• 3 Tomàquets madurs
• 3 Alls laminats
• 1 Ceba picada
• 2 pebrots verds
• 1/2 pebrot vermell
• 1 cullerada de pols de pebrot xoricer
• 6 o 8 musclos
• 6 o 8 cloïsses gallegues
• 6 gambes vermelles
• 1 calamar tallat a daus
• 4 escamarlans
• 1 raig de conyac
• 1 litre de brou de peix

PREPARACIÓ:
Partirem que ja tenim fet el brou de peix. 
Utilitzarem gamba vermella fresca i escamarlà viu. Piqueu el pe-

brot. 
Ratlleu els tomàquets i barregeu-los amb una cullerada de pebrot

xoricer en pols. 
Ara, en una cassola baixa amb oli d'oliva....saltegem les gambes. 
Saltegem també els escamarlans. Mentre anirem rentant el peix.
Reservem el marisc i aprofitem per daurar el calamar tallat a daus.

Un cop daurat el reservem. En el mateix oli....sofregim el pebrot. 
Quan sigui una mica ros...incorporem la ceba i l'all. Ho remenem

tot plegat i deixem que agafi una mica de color. 
Ara incorporem el tomàquet amb el pebrot xoricer. Ho barregem

bé i ho deixem uns minuts que caramel·litzi. 
Afegim un bon raig de conyac i deixem que s'evapori l'alcohol. 
Mentre, anirem preparant una picada amb bastonets...ametlla to-

rrada i julivert. 
El brou ja el tenim calentó. 

Incorporem dues o tres cullerades de brou i reservem la resta. Ho
deixem 3 o 4 minuts que faci xup-xup. 
Ara, posem tot el sofregit en un bol per triturar...i amb el minipi-

mer ho deixem ben fi.
El tornem a incorporar a la mateixa cassola i li afegim la resta del

brou de peix i deixem que arrenqui el bull. 
Podeu deixatar la picada amb una mica d'aquesta salseta. 
Quan bulli...incorporem el lluç....net i salat. ..i el rap...també. 
Seguidament, ja podem incorporar el calamar, les gambes i els

escamarlans que teníem reservats. 
Incorporem també els musclos i les cloïsses, prèviament rentat. 
Repartiu bé tots els ingredients per aconseguir una cocció ben uni-

forme. 
Seguidament, hi posem la picada. La desfarem bé per tota la cas-

sola. 
Deixeu que es faci el peix entre 8-10 minuts. I tanqueu el foc. Po-

deu posar-ho al forn, en mode grill, durant 5 minuts si voleu, per do-
nar una aparença més torradeta. 

EL PEIX, 
“el millor amic d’una dieta equilibrada”

En termes generals, el peix és un aliment que per  les seves
característiques nutricionals  s'hauria de consumir per tal de
fer una dieta equilibrada i variada. Es recomana fer una inges-
ta superior de peix que carn, encara que actualment la pobla-
ció fa un consum molt elevat de carn.
El peix ens aporta proteïnes d'alt valor biològic, igual que la
carn; però no ens aporta tant de greix i aquest greix és de dife-
rent composició. 
La diferència entre peix blanc i blau, és per la quantitat de greix
que aporten: l'aport en el peix blanc és inferior (menys aport
calòric i major digestibilitat) i en el blau superior, ric en greixos
poliinsaturats que tenen un efecte cardioprotector.
El consum de peix blau (verat, sardines, anxova, tonyina,
sorell, salmó...) hauria de ser de 2 vegades a la setmana.

Maridatge

Vi rosat agulla a 12º temperatura
Vi blanc garnatxa selecció superior Terra Alta (vinyes velles) 10-11º temperatura
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel cobert al vessant nord del Pirineu i entre poc i mig ennuvolat al quadrant
nord-est. A la resta, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat, si bé entre mig
matí i mitja tarda s'obriran algunes clarianes transitòries i a la nit quedarà
cobert a la meitat oest.

Precipitacions
Se n'esperen durant tota la jornada al Pirineu, i també al prelitoral sud, sobretot
al massís del Port. A més, de matinada també se n'esperen al Prepirineu, i al cen-
tre del dia s'espera algun ruixat aïllat al quadrant nord-est. Al final de la jornada
també en són probables de disperses a d'altres punts de la meitat oest. Seran
d'intensitat feble i acumularan quantitats minses en general, poc abundants al
Pirineu i al Port, i localment abundants al vessant nord de la serralada. La cota
de neu s'iniciarà al voltant dels 1600 metres. Durant la matinada baixarà fins als
1000 metres al Pirineu i Prepirineu, i fins als 1200 a la resta de la meitat nord.

Temperatures
Mínimes semblants o lleugerament més altes. Màximes semblants o lleuge-
rament més baixes. Les mínimes voltaran entre els -1 i 4 ºC al Pirineu, entre
1 i 6 ºC al Prepirineu, entre 4 i 9 ºC a la depressió Central i entre 6 i 11 ºC
al Prelitoral i Litoral. Les màximes rondaran entre els 0 i 5 ºC al Pirineu,
entre 3 i 8 ºC al Prepirineu, entre 9 i 14 ºC a la depressió Central i entre 11
i 16 ºC al Prelitoral i Litoral.

Visibilitat
Serà dolenta al vessant nord del Pirineu, entre regular i dolenta a la resta
de la serralada i al massís del Port, i bona a la resta del territori.

Vent
Bufarà moderat de component oest amb cops forts o molt forts, sobretot
durant la primera meitat del dia, quan fins i tot hi haurà algun cop extrema-
dament fort als cims del Pirineu i de la serralada prelitoral.
Independentment, fins a primera hora de la tarda bufarà tramuntana mode-
rada amb cops forts a l'Alt Empordà, i a la resta del quadrant nord-est que-
darà fluix i de direcció variable durant les hores centrals del dia.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 10°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí  

Cala Joanet, 6 (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Bertomeu Lázaro, Maria Teresa

Verges Pauli, 24  (Tortosa) 977440715

Pilar Delgado, Jordi Delgado      

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Romances Pujol, Maria del Carmen

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Franquet Tudó, Elvira               

Plaça Espanya, 5   (St. Carles de la Ràpita)  977740164

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Mart pel teu signe indica que és
possible que et sentis impulsat per una exces-
siva confiança en les teves pròpies possibili-
tats . No pensis que mai  et posaràs malalt.

Taure
20/4 al 19/5

Pots conèixer algú . Milloren i s’amplien bas-
tant les teves relacions personals . Respecte
a la teva salut , potser avui estaràs especial-
ment sensible a les influències del teu entorn..

Bessons
20/5 al 21/6

Estàs immers es un període expansiu en la
teva manera de sentir i de viure les coses
de l’amor. Respecte  a la teva salut , no
acumulis cansament.

Cranc
22/6 al 21/7

Mercuri i el Sol transitant  pel teu signe indi-
quen un període favorable per utilitzar el teu
magnetisme amb mestratge. Intenta fer
esport, dóna-li vida als teus músculs. 

Lleó
22/7 al 22/8

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments o situacions dolces. Respecte a la
teva salut, inventa’t una activitat que et diver-
teixi que t’obligui a fer una mica d’exercici.   

Verge
23/8 al 21/9

En aquest dies començaràs a relacionar-te
amb gent que et proporcionarà interessants
contactes. Intenta practicar medicina pre-
ventiva o tècniques  de relaxació.

Balança
22/9 al 22/10

La posició de Venus en la teva casa onze indi-
ca que els teus amics i la teva capacitat de
relacionar-te et portaran sorpreses molt agra-
dables. Avui l’estómac és el teu punt feble.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Sentiràs com t’envaeix un aire de renovació
en les teves relacions de parella. Moltes
coses estan canviant. No tot ho tens tan clar,
de vegades t’assalten els dubtes.

Sagitari
21/11 al 21/12

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa vuit
indica importants canvis en la manera de comu-
nicar-te amb la teva parella. Avui és un dia on el
que el més et ve de gust és desconnectar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les teves relacions  amoroses passen
per un període molt actiu i excitant.
Respecte  a la teva salut, alguna cosa
està canviant en el teu interior. 

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant per la teva casa set pots
viure experiències sentimentals que et deixin
petjada. Respecte a la teva salut, tracta d’es-
tar una mica més en contacte amb tu mateix.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor, avui trauràs a relluir
el teu costat més protector i generós. Seria
recomanable que et decantessis per estal-
viar energia durant  aquest dies.   

Canal TE augmenta en 14 punts percentuals 

la seva audiència, passant al 71 %
L'últim estudi d'audiència fet per
la consultora Labrand de psico-
logia de marques, diu que el
Canal Terres de l’Ebre és la tele-
visió local que més ha crescut a
Catalunya durant el 2014. Ho ha
fet amb un increment de 14
punts segons l'últim sondeig rea-
litzar telefònicament a 2.359
enquestats durant l'últim període
de l'any 2014. Aquest bon resul-
tat s'atribueix a la fidelització
dels espectadors del canal en
l'últim període de l'any.

Canal TE que és fruit de la fusió
en 2013 entre l’original Canal TE
i L’EBRE TV, va enregistrar en

aquest segon estudi, realitzat
entre el 15 de setembre i el 3
d'octubre 2014 un 71% d’au-
diència acreditada, dada molt
important, ja que augmentava
en escassos 6 mesos d'un 57%
a aquest 71%.

Segons aquesta enquesta l’es-
pai més vist és L’Ebre Notícies
amb un 42%, seguit d'altres més
lúdics com Plaça Major.Pèl que
fa al perfil més comú d' especta-
dor, es tracta d’una persona de
classe mitja (64%), que parla en
català (84%) i que no treballa
(57%), sent el 51% dones, i pel
que fa a l'edat destaquem els

majors de 65 anys i els adults
entre 45 i 54 anys. El televident
de Canal Terres de l’Ebre sol
informar-se principalment per
mitjà de la televisió local, seguit
de la premsa local, internet i la
ràdio.
En quan a les 4 comarques on
es pot veure el 46% de l'audièn-
cia prove del Baix Ebre, seguida
del Montsià amb un 33% i en
aquest segon estudi la Ribera
d’Ebre ha crescut com a audièn-
cia superant ara a la Terra Alta.

Josep Maria Arasa, director de
Canal TE es va mostrar satisfet
pèls espectaculars resultats, i va

subratllar que “l’espectador ha
premiat la qualitat i l’esforç de la
vintena de persones que ens hi
estem deixant la pell”, per aca-
bar fent bona “l’aposta de fusio-
nar dues televisions locals en un
projecte comú i de territori, quan
només hem complert un any de
recorregut”. Per últim va con-
cloure dient “Si en 2014 hem
aconseguit més del que esperà-
vem, enmig de moltíssimes difi-
cultats, la il·lusió que ara tenim
és culminar l'any 2015 un projec-
te valent i ambiciós que acabarà
superant l’escepticisme amb la
vocació de servei públic que
sempre ens ha caracteritzat”.



DIVENDRES 30 DE GENER  DE 2015 23classificatswww.mesebre.cat
diarimés

ebre

IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a Ferreries.
3 habitacions, 2 banys,
a/c. i calef. Ascensor, exte-
rior. Preu : 107.000€. Tel.
977 44 55 27
Alquilo local en
Amposta. Céntrico. 13
m2. Buen estado.
Equipado. Apto para cual-
quier negocio. Tlf.
680341620
Pis en venta a Remolins:
4 habitacions + 2 banys+
parquing Amoblat, esterior,
a/c. i calefacció:
112.000€. Tel. 977 44 55
27
Estudi en lloguer al cen-
tre de Tortosa; amoblat,
ascensor 290€/mes. Tel.
977 44 55 27
Local en lloguer.
Tortosa-centre. A/c. i
calefacción Superficie
30m2. Totalment nou;
350€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
Pis en lloguer al Temple,
3 habiatcions, 1 bany,
ascensor 330€/mes.
Tel. 977 44 55 27
Es ven plaça de parking al
centre de Tortosa. VENUT
Pis en venta a
Roquetes. Raval Nova, 2
habitacions, amoblat,
ascensor Calefacc. i a/c.
66.000€. Te l .
977 44 55 27
Estudi en lloguer a
Roquetes. Terrassa gran;
amoblat 250€/mes. 
Tel. 977 44 55 27
Pis en lloguer a Tirante
lo Blanc, 2 habitacions,
amoblat, balcó Preu:
390€/mes. Tel. 977 44
55 27
Pis en venta a Ferreries-
ATIC, 3 habitacions, terras-
sa gran, ascensor, 2
banys. Preu: 128.000€. 

Tel. 977 44 55
27
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos de lloguer
a estrenar de 2 habita-
cions, menjador, cuina,
bany complet i balconada.
Alta qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    
Alcanar.Carrer Trafalgar.
Local comercial en l'avingu-
da principal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acristala-
da. Totalment condicionat.
Ideal com oficina o per a
desenvolupar activitat de
cara al públic. Tel:
610203144
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en llo-
guer de 216m2. Centre
del poble. Totalment equi-
pat. Possibilitat de lloguer
o compra. 
Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli apara-
dor, sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520
La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb sote-
rrani, 100 m2. Nou per
estrenar. En lloguer al
millor carrer de la població.
Preu: 1.100€/mes Te l :
610203144
Ulldecona. Edifici
Verderol. Fantàstics pisos
a estrenar de 3 dormitoris,
cuina equipada, a.c. i aca-
bats de primera qualitat.
Pàrquing i traster opcional.
Consulti preus i distribu-
cions. 
Tel: 977252727  

MOTORÑ

Suzuki Swift 1.3 92cv ,
any 2007 , 80.000km
,5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

- Venc Seat León1.8 20v

Turbo. Any 2000.
156000km. Revisions i
pneumàtics al dia. 2900€ .
Tel. 670441497

Kia Ceed AUTOMATIC
143cv , any 2008 ,
58.000km ,   7.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Renault Megane 1.5 DCI
,5 P ,  105cv , any 2006 ,
148.000km ,   5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
177cv , any 2010 ,
121.000km ,   19.990 €.
Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat TDI ,
2.0 , 140cv , any 2010 ,
126.000km ,   14.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Auris 120D
Active, 2.0 , 126cv , any
2012 , 72.000km ,
12.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active D4D
, 2.0 , 126cv , any 2011 ,
148.000km,   13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv, any
2002 , 125.000km,
9.500 €. Tel.655844218
/  977442537

Toyota Land Cruiser VXL
3P , 173cv, any 2008 ,
169.000km ,   23.000 €.
Tel.655844218  /
977442537

Ssangyong Actyon , 2.0
, 142cv , any 2007 ,
97.000km ,   12.000 €.

Tel.655844218  /
977442537

Audi A3 1.6i, 3P , 115cv,
any 2007 , 81.000km ,
11.500 €.
Tel.655844218  /
977442537

Mega Caja Aluminio , any
2007 ,   4.995 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X1 SDrive 18D ,
143cv , any 2011
,99.000km ,   21.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km ,   32.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106 fsi
115 cv Sport 3 portes, any
2006, 54.000km,
7.300€. Tel 977446116

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any
2007 ,127 .000km ,
2.990€ .
Tel 977446116  

Toyota Auris diesel 5 por-
tes del 2008, 76.000km,
9.000€ .Tel 977446116

BMW 120 diesel  3 por-
tes, 177 cv, automátic ,
any 2006, 197.000km,
pack M, 9.900€. 
Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167 cv,
2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat. Tel
977446116

VW Caddy Kombi Pro tdi
, any 2014, 17.985€. tel
977446116

VW Transporter Zombi
tdi, any 2013, 9 places,
23.000km, 23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv advan-
ce, any 2014, gasolina, 5
portes, color negre,
12.800€. Tel 977446116

Golf tdi 105 cv DSG 7
velocitats, any 2013,
11.000km, 5portes , color
plata,19.000€. T e l
977446116

Golf tdi 105 Sport Vermell
metalitzat 5 portes,

24.000km, any
2013,19.900€. 
Tel 977446116

Venc Citroën Berlingo
2010 diésel 75cv
157,000km combi gris
plata. 977445713

Venc Citroën C4 Coupé
2005 diésel 110cv
123,000km azul claro.
977445713

Venc Citroën Grand C4
Picasso 2007 “exclusive”
diésel 138cv 134,500km
marrón. 977445713

Venc Ford Focus Coupé
2003 diésel 115cv
144,220km azul.
977445713

Venc Ford Focus Sedán
2005 diésel 136cv
106,471 km gris plata.
977445713

Venc Hyundai Santa fe
2001 gasolina 145cv
137,500km marron.
977445713

Venc Hyundai Santa fe
2002 gasolina 175cv auto-
mático 216,000km
marron. 977445713

Venc Land Rover
Freelander techo targa
2001 diésel 112cv
200,000km rojo.
977445713

Venc Mercedes Vito
2006 diésel 95cv
229,000km blanca.
977445713

Venc Mitsubishi Canter
2008 (basculante) diésel
79,000km blanco.
977445713

Venc Nissan Micra2004
diésel 80cv 139,000km
negro. 977445713

Venc Opel Vectra 2005
diésel 150cv 140,000km
negro. 977445713

Venc Peugeot 2006 dié-
sel 2003 90cv
212,000km gris plata.
977445713

Venc Peugeot Bipper
diésel 2010 68cv
106,000km blanca.
977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv 142,500km

negro. 977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv 81,000km
blanco. 977445713

SERVEISÑ

Professionals de la jardi-
neria. Empresa especialit-
zada en prevenció i tracta-
ment de palmeres afecta-
des per la plaga del picut
roig s´ofereix per a pressu-
postar feines sense com-
promís previ. També qualse-
vol altra feina de jardineria.

Interessats trucar als tels: 

615 24 66 99 - 651 110 923
www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administrativa
titulada GFS Administració,
finances i Secretariat.
ACTIC2. SAP, Contaplus,
Autocad.Nivell Anglès B1.
Amplia experiència en
administració i atenció al
públic. Bona presència i
disponibilitat horària. Sara
677039081

Cambrer amb experièn-
cia, amb discapacitat del
44% que no m'impideix tre-
ballar.Amposta i comar-
ca.Tlf.650756727

FORMACIÓ Ñ

RELAXÑ

Tortosa. Chico Joven,
deportivo, morenazo. Muy
completo y discreto. Bien
dotado. Solo mujeres.
654922331

FENG SHUI
Taller práctic de

decoració.
T'ensenyarem a

aplicar-ho en el teu
habitatge o negoci
per crear espais on
l'energia flueixi posi-
tivament. Tortosa.
Tlf. 680.724.644

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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A L’ÚLTIMA

Es tracta d'una actuació que
permetrà reordenar la plaça,
que serà d'un sol nivell, prio-
ritzant la circulació dels via-
nants i millorant la connexió
entre la trama urbana del
nucli antic i la del Rastre. El
projecte inclou també la
recuperació i posada en
valor d'un tram de la muralla
medieval (s.XIV). L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, junt a la
tinent d'alcalde de Serveis al
Territori, Meritxell Roigé, i al
regidor de barri, Joaquim del
Pino, acompanyats del presi-
dent de l'associació de veïns
del Rastre, Carlos Redó, i els
representants de l'empresa
adjudicatària Also Casals,
van presentar el passat
dimarts els detalls d'aquesta
actuació urbanística.
La nova plaça representa un
important canvi respecte el
seu disseny actual. 
S'urbanitzarà a un sol nivell,
esdevenint una plataforma
única, i es recuperarà el
tram de muralla medieval
que discorre pel mig de la
plaça, quedant a la vista amb
l'objectiu de posar en valor
aquest element del patrimoni
de la ciutat. La pavimentació
de tot l'entorn es farà mit-

jançant llosetes de pedra
artificial a la zona de l'àmbit
de la muralla, i de formigó
prefabricat en diferents
colors per a la resta de
plaça, disposat en franges
transversals. La connexió
dels carrers del Vall i
Providència es farà amb
llamborda a la calçada i
pedra natural de granet a la
vorera. Els carrers del Bou i
Escorxador, procedents de
la ciutat antiga, es prolonga-
ran fins arribar a l'espai
obert de la plaça, de manera
que aquest faci de ròtula
entre la Tortosa intramurs i
la Tortosa que va crèixer
fora de la muralla, cas del
barri del Rastre, que compta
amb una estructura urbanís-
tica autònoma i regular en la
seva disposició de carrers.
De fet, és en aquest barri on
es va construir el primer
eixample de la ciutat, rehabi-
litat integralment per
l'Ajuntament fa pocs anys.
L'obra inclou la dotació de
serveis, soterrament de
línies aèries i de contenidors
de recollida selectiva, planta-
ció de nou arbrat de petit for-
mat, enllumenat i mobiliari
urbà. L'escultura dedicada a
Mossèn Sol es desplaçarà
uns metres per donar-li una
millor ubicació.
L'alcalde va demanar com-
prensió als veïns per les
molèsties que provocaran
aquestes obres, que s'inicia-
ran en els pròxims dies, i va
recordar que aquesta actua-
ció culmina la reforma inte-
gral del barri. El president de
l'associació de veïns també
es va referir en termes sem-
blants per concloure que el
Rastre, una vegada finalitza-

da aquesta obra, ha de ser
capaç d'atreure gent per
viure-hi.
Pel que fa a l'aparcament de
vehicles, quedaran 21 pla-
ces per a turismes una vega-
da finalitzada la urbanització
de tot l'àmbit. Aquests seran
d'estacionament en zona
verda. Amb aquestes places,
l'Ajuntament haurà habilitat
un total de 78 aparcaments
en zona verda en el conjunt
del barri, que el proper
dilluns 2 de febrer comença-
ran a ser operatius.
La urbanització de la plaça
Mossèn Sol ha estat adjudi-
cada a l'empresa Also
Casals per 476.775 euros.
El termini d'execució previst
és de 4 mesos.

Iniciades les obres de reforma a la plaça
Mossèn Sol de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa
ha iniciat les obres d'ur-
banització de la plaça
Mossèn Sol, al barri del
Rastre, una de les últi-
mes actuacions d'enver-
gadura del Pla Integral
del Nucli Antic de Tortosa
(PINCAT).

Aquestes formen part del Pla Integral del Nucli Antic de Tortosa que pretén recuperar la bellesa del barri del Rastre 

AJUDICADES A L’EMPRESA ALSO CASALS PER 476.775 EUROS

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Embarcador fluvial al centre de la ciutat 

Fa dues setmanes l’alcalde de Tortosa juntament amb el president del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, el director de l'Idece, Jordi Borràs, acompanyats del regidor i
conseller de Turisme, Alfredo Ferré, i el gerent de l'ens comarcal, van presentar els
detalls d'aquest nou projecte que situa l’embarcador fluvial al centre de la ciutat per
potenciar la navegació per l’Ebre i el turisme i d’aquesta forma aportar progrés i benefi-
cis a la capital de la comarca. L'actuació s'emmarca en el projecte Xarxa Ebrebiosfera,
gestionat pel Consell Comarcal, i inclou la prolongació del passeig fluvial a la riba esque-
rra de l'Ebre on passarà a estar situat,  just a l'alçada de la plaça Barcelona i el Mercat
municipal, en una actuació que inclou el trasllat del pantalà ubicat actualment a l'alçada
de Remolins, i la prolongació del passeig fluvial que s'inicia al Club de Rem. El nou embar-
cador està dissenyat per donar servei públic a la navegació d'oci, turística i esportiva
per l'Ebre. Les obres, que tenen un pressupost de 90.000 euros i un termini d'execució
de 3 mesos, consisteixen en el trasllat de l'actual embarcador situat a l'alçada de l'antic
escorxador de Tortosa. La reubicació, més enllà de les millores de seguretat que com-
porta, va en la línia de potenciar la navegació d'esbarjo al riu Ebre i convertir Tortosa en
parada obligatòria i punt d'inici d'itineraris turístics per la ciutat.


