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Cap de setmana amb fred polar i vent com a protagonistes. Les Terres de l’Ebre, també afectades pel temporal i la neu

Els sindicats UGT, CCOO i Unió de Pagesos han tornat a comparèixer conjuntament davant dels mitjans de
comunicació després que ni la Generalitat ni el govern de l'Estat hagin respost a les seves demandes per
salvar el sector citrícola de les Terres de l'Ebre immers en una greu crisi on s'ha perdut prop d'un 70% de
la collita de mandarines. Els sindicats demanen a la Generalitat que pressioni Agroseguro perquè cobreixi
les pèrdues i que destini 4 MEUR per crear un mòdul de retirada de la fruita que queda als arbres. P5

Manifestació, diumenge a Alcanar

Ara sí que l’hivern ha arribat amb tota la seva força a les nostres terres. I ho ha fet deixant-nos paisatges emblanquits típics de les postals de Nadal.
Les comarques més afectades per la neu són Ribera d’Ebre i Terra Alta, on s’aconsella tenir especial cura a tots aquells que es desplacin per carre-
tera. En els últims anys no es recorda al territori una cota de neu tant baixa com la succeïda aquests dies. Molts municipis han despertat els dos
darrers dies amb bucòliques imatges hivernals, però aquestes condicions climàtiques també van comportar que gairebé 800 xiquets ebrencs no van
poder acudir als centres on estudien. P3

EFE

Terres de l’Ebre. Aigües Tortosa es trasllada
i estrena noves instal.lacions per millorar el
servei i l’atenció als abonats. P4

Esports. Tret de sortida al centenari del 
CF Amposta, ahir es va presentar la nova
samarreta, que ja s’estrenarà diumenge.   P11

Terres de l’Ebre. Programa de Cribatge de
Càncer de Còlon i Recte. Més de 28.000
persones hi han participat.                     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 

La neu, dimecres, va dificultar la vida a més
d'un pels problemes a les nostres carreteres
que d'entre d'altres van fer que 800 estudiants,
la majoria de Terra Alta i Ribera d'Ebre, no
poguessin accedir als seus centres educatius.
Però un dia és un dia, i poder gaudir de la màgia
d'aquest paisatge al qual estem poc acostu-
mats segur que va satisfer a més d'un xiquet.
Però aquest cap de setmana s'uneix a la neu, el
fred i el vent i aquestes inclemències del temps
tant àrbitraries, són potser una metàfora d'un
dels motius pels quals els pagesos es manifes-

ten aquest diumenge a Alcanar, després d'ha-
ver-ho fet a Tortosa, setmanes enrera. 
Volen reclamar mesures urgents contra la crisi
dels cítrics. Es desitja un ajut per part de l'estat
per poder destruir la collita de mandarines que
resta a les finques com a mesura de sanitat
vegetal. 
També es demana que el Ministeri d'Agricultura
augmenti el contingent de retirada de clementi-
nes i que es revisin els criteris de valoració de
danys d'AGROSEGURO. Millores per no sentir-se
perjudicats com fins ara.

Editorial Fred, neu i manifestació

Vaig aixecar el telèfon amb un cert pres-
sentiment de què podria rebre bones notí-
cies. Lluís coneixia perfectament el pati-
ment al que havia estat sotmès aquest
humil municipi, per la manca de reconei-
xement del compromís adquirit i la difícil
situació econòmica dins la que les admi-
nistracions, totes,  ens hem de moure
durant aquests últims anys.
“Dani, a les negociacions per als pressu-
postos de la Generalitat que estem man-
tenint amb el Govern, Esquerra ha presen-
tat una esmena per tal que els 400.000
euros per al Centre de Dia siguin consig-
nats com a partida pressupostaria dintre
del ‘Fons Extraordinari’ que per temes
socials ens hem reservat com a grup
d’Esquerra dins els acords del pacte”.
Aquesta frase era verdaderament una
noticia molt esperada i desitjada per fer
justícia amb el municipi de l’Aldea. Ara el
treball es executar aquesta partida, espe-
rem trobar millor predisposició i menys
pals a les rodes per fer-la realitat i d’a-
questa manera segur que tothom tindrà la
consciència tranquil·la.
Els governs, les administracions, d’avui
en dia, estem sotmesos a una excessiva
incertesa, la escassetat de recursos con-
diciona, i molt, el compliment i l’execució
de determinades iniciatives o obres, però
aquest fet conjuntural no hauria d’extrapo-
lar-se a una manca d’execució dels com-
promisos adquirits, ja que poden ser dis-
cutits o negociats, però mai negats.
El Centre de Dia de l’Aldea, neix com a
projecte derivat d’una necessitat social, el
Centre de Dia de l’Aldea va estar inclòs,
esta inclòs dins la programació dels ser-
veis socials al nostre país, el Centre de
Dia de l’Aldea  es tant lícit com qualsevol
altra instal·lació de les seves característi-
ques ubicat a qualsevol territori,  ens feli-
citem de que comenci una nova etapa
que permetrà fer-lo realitat.
Des de l’equip de govern del nostre ajun-
tament volem agrair la constància en què
el grup d’esquerra Republicana al
Parlament de Catalunya ha defensat sem-
pre el dret adquirit pel nostre municipi;
ara tenim una consignació pressupostà-
ria, els felicitem pel seu treball, pel seu
esforç i passarem, no un “tupido velo”, si
no una manta per evitar que els nostres
iaios i iaies coneguin certes conductes i
certs comportaments.
A l’últim plenari de l’ajuntament de l’Aldea
els únics vots favorables per a posar en
marxa el Centre de Dia van estar els de

l’equip de govern; el nostre compromís
amb la gent gran es farà realitat, les ges-
tions del grup d’Esquerra al Parlament,
ens permetran millorar la nostra ja equili-
brada solvència econòmica i no tenim cap
dubte en què la col·laboració entre tots
els agents polítics i socials responsables
es absolutament imprescindible per tirar
endavant projectes que milloren la qualitat
de vida dels nostres ciutadans. D’aquesta
legislatura que ara s’acaba potser la
millor noticia ha estat aquesta en la que
Lluís Salvadó em trucava al mòbil una
tarda de la setmana passada.
Satisfacció, alegria, constància, i bon
humor per resumir el fet en un petit
conte.
“La xiqueta va néixer poc agraciada i de
casa pobra, a ningú li feia goig i tothom
se l’espolsava. Els seus pares humils,
però ferms, la van fer gran, li van donar
amb molt sacrifici estudis… Es va fer
alta, guapa, educada, culta i atractiva i lla-
vors de cop i volta van començar aparèi-
xer un munt de pares que la reclamaven
com a seua…, meravelles de la vida,
màgia del temps el que negues un dia ho
voldràs dies després”.

Dani Andreu
Alcalde de l’Aldea

Per la Gent Gran de l’Aldea

OPINIÓ

Estem en ple procés de
disseny d'un país nou i no
han de ser paraules bui-
des, hem de demostrar
que realment ho farem. Ho
farem perquè el poble ho
volem i nosaltres construi-
rem aquest nou Estat,
exercint el nostre dret de
participació ciutadana. 
Necessitem un país que
ens doni solució a les nos-
tres necessitats,
començant per educació i
passant per tota la resta.
No voldria deixar de banda
què hem de fer desaparèi-
xer la corrupció política.
Hem de fer lleis que siguin
dures i poc flexibles davant d'aquests casos, donat que
les mateixes persones què estan gestionant els nostres
diners no se'n adonen que no són d'ells, sinó què simple-
ment els gestionen. El què no pot ser i no es pot perme-
tre és que persones, com ara Bárcenas, estiguin al carrer
baix fiança després de tot el que pressumptament ha
robat, i dic pressumptament, no perquè pensi que no és
culpable, sinó perquè el jutge encara no s'ha pronunciat
definitivament. Hi ha persones què estan a la presó per
haver robat per alimentar la seva família i gent que ha
estat desnonada de les seves cases sense compassió ni
cap mena de mirament i desprotegits pel govern. Volem
lleis que ens defensin a nosaltres, no als bancs. Volem
marxar d'Espanya per fer un país diferent, no per conti-
nuar com estem. Volem un país per tal d'aprovar les nos-
tres polítiques socials, no com ara que ens veten tot allò
per on volem avançar socialment, com per exemple la llei
de pobresa energètica. Com pot fer un vídeo Rajoy anant
per les cases donant les gràcies a la gent pel seu esforç?
Em pot dir Sr. Rajoy quin esforç ha fet vostè? O els seus
ministres? O els seus diputats? Si ve a casa meva li expli-
caré unes quantes coses que crec què o no les veu o no
les vol veure. 
Pensem bé les coses, fem ús de la nostra raó i mirem
enrere davant de possibles ofertes dels dirigents espan-
yols o dels seus representants a Catalunya, mai complei-
xen res!! Estem carregats de raons i de forçes i lliutarem
per a què Catalunya sigui un País nou en tots els sentits.

Irene Negre

El País que volem!
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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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En els últims anys no es recor-
da al territori una cota de neu
tant baixa com la succeïda
aquests dies.
Dimecres molts municipis van
despertar amb bucòliques
imatges hivernals, però
aquestes condicions climàti-
ques també van comportar
que gairebé 800 xiquets de
les Terres de l'Ebre no van
poder acudir als centres on
estudien. Ribera d'Ebre i Terra
Alta van ser les comarques
més afectades per la suspen-
sió del transport escolar,
mentre que al Montsià i al Baix

Ebre sols va afectar als
xiquets de Paüls i d'Alfara de
Carles. Durant tot el dime-
cres, la circulació va ser
complicada en alguns punts
de la nostra xarxa viaria, per
la neu i també per les fortes
ratxes de vent. Lloc afectats
van ser  l'accés als Ports de
Roquetes, on sols es podia
circular amb cadenes, la C-43
a l'altura de Gandesa per un
accident d'un camió, la T-330
entre Prat de Compte i Horta
de Sant Joan i la C-12 a Flix.
Ara, el problema està sent
que la freda onada que va arri-
bar ahir i que sembla es que-
darà encara uns dies més,
pot glaçar les carreteres con-
vertint-les en pistes de patinat-
ge. Per aquest motiu
Protecció Civil ens recorda
que extremin les precaucions
a l'hora de conduir per indrets
nevats i de muntanya.
Així que ens espera un cap de
setmana de fred intens,
accentuat pel vent. Potser
una bona opció es quedar-se
a casa amb la manta a sobre
o aprofitar per fer el ninot de
neu que tot xiquet, i no tant
xiquet, desitja fer.

Temperatures per quedar-se glaçats

Ara sí que l’hivern ha arri-
bat amb tota la seva força
a les nostres terres. I ho ha
fet deixant-nos paisatges
emblanquits típics de les
postals de Nadal. Les
comarques més afectades
per la neu són Ribera
d’Ebre i Terra Alta, on s’a-
consellà tenir especial
cura a tots aquells que es
desplacin per carretera.

Cap de setmana amb el fred polar i el vent com a protagonistes. Les Terres de l’Ebre, afectades pel temporal i la neu

Les temperatures oscil·laran entre els -1ºC i els 8ºC

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Sala plena i cares conegudes
a la presentació d’El viatge, el
documental d’Albert Vidal
sobre la 10ena edició del
Festival Deltebre Dansa, el
passat dissabte 31, a
Deltebre. 
En només 20 minuts, Albert
Vidal va aconseguir emocio-
nar a tot el públic amb un
documental que s’articula a
través de la metàfora del viat-
ge, tot desplegant una traves-
sia per molts dels moments
viscuts en les deu edicions del
Festival, entrevistes inèdites,
declaracions molt emotives i,
com sempre, envoltat de molt
de ritme. Un repàs pels últims
anys del Festival. 
Durant la presentació,
Roberto Olivan, director artís-
tic del Festival, va agrair l’as-
sistència a tots i remarcà molt
la importància de la feina d’

Albert i de tots els que han
contribuït a fer créixer aquest
Festival conegut arreu del
món. 
L’autor va agrair a Roberto, i a
tots els que formen part del
Festival, de poder participar-hi
i va fer menció especial als
seus dos companys, Verónica
Guirguis i Josep Ramon
Guallar, sense els quals, asse-
gura, res d’això hagués estat
possible. També aprofità per
dedicar el documental a Rosa

Sanchís, veïna de l’Ampolla i
participant del Festival, que
ens ha deixat recentment.
Joan Alginet, regidor de
Cultura de l’Ajuntament de
Deltebre va remarcà la
importància que té per al terri-
tori que un Festival d’aquestes
dimensions tingui lloc al muni-
cipi.
El documental ja es pot veure
on-line i compta amb quasi
2.000 visualitzacions en
menys de 24h.

Èxit absolut de l’acte de presentació d‘El viatge Exposició: “El nostre món en guerra” 
del 2 al 28 de febrer, a Tortosa

Dilluns es va inaugurar, a la
biblioteca Marcel·lí Domingo
de Tortosa, l'exposició
fotogràfica "El nostre món en
guerra". En l'acte d'inaugura-
ció van estar presents res-
ponsables de Creu Roja
Tortosa, així com represen-
tants de l'Ajuntament i altres
organismes vinculats. En
aquesta ocasió i, fins al prò-
xim dia 28, també es duran a
terme una sèrie de conferèn-
cies que pretenen donar veu
a unes imatges, que parlen
per si soles, realitzades per
prestigiosos fotògrafs de
l'Agència VII.
Les fotografies que configu-
ren la mostra pretenen posar
cara a aquelles persones que
dia a dia conviuen en un
entorn de guerra: por,
dolor...Però, també espe-
rança són algunes de les

emocions que el visitant
podrà captar a través de les
instantànies. Les fotografies
tenen per objectiu apropar
realitats com: desplaça-
ments, separacions de fami-
liars o dificultats econòmi-
ques que viuen les persones
i, en les que Creu Roja hi és
present per intentar ajudar, al

visitant. L’exposició fotogràfi-
ca cedida pel Gabinet de
Drets Humans i Centre de
Dret Internacional Humanitari
(DIH) de la Creu Roja, retrata
les realitats d’Afganistan,
Colòmbia, la República
Democràtica del Congo,
Filipines, Geòrgia, Líban,
Libèria o Haití.
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Segons nota, l'Ajuntament
ha rehabilitat en els últims
mesos un dels edificis que
formaven part del complex
Industrias Fabra. Aquesta
setmana han fet una visita al
nou equipament l'alcalde,
Ferran Bel, el conseller dele-
gat d'Aigües de Tortosa,
Manuel Ayza, la 1a tinent
d'alcalde, Meritxell Roigé, i
el gerent de l'empresa
mixta, Honorio Royo.
L'edifici que acull la flamant
nova seu d'Aigües de
Tortosa és de factura racio-
nalista i està datat el 1957.
L'actuació de rehabilitació
ha mantingut la seva estruc-
tura original, atès el seu
notable bon estat de conser-
vació exterior, però ha cal-
gut una intervenció integral
de tot l'interior, amb redistri-

bució d'espais. Les noves
instal·lacions disposen d'una
superfície de 715 m2, que
inclouen tant el servei tècnic
com l'administratiu i d'aten-
ció al ciutadà. L'obra ha
estat executada per l'empre-
sa Gestión Ingeniería y
Construcción de la Costa
Dorada S.A. (GICSA) per un
import d'adjudicació de
409.284 euros. L'empresa
urbanística municipal GUMT-
SA ha gestionat l'execució
del projecte. Aquestes
obres s'han finançat -aproxi-
madament a parts iguals- via
aportació directa del soci
privat Aigües de Catalunya i
de l'empresa Aigües de
Tortosa, mitjançant la capita-
lització del lloguer, un meca-
nisme semblant al que es va
fer servir en el seu moment
per rehabilitar el magatzem
logístic municipal o la comis-
saria de la Policia Local.
L'alcalde ha destacat la
situació de la nova seu
d'Aigües de Tortosa, que
permet un millor accés per
als abonats de la ciutat i
també dels pobles, així com
la millor qualitat del servei
d'atenció al ciutadà. 

Aigües de Tortosa ha
estrenat dimarts 3 de
febrer la seva nova seu,
al carrer Nova Estació
núm. 27, just al costat
de les instal·lacions
municipals del Viver
d'empreses Tortosa
Innova. 

El passat 29 de gener, l’as-
semblea local d’ERC a
Roquetes, reunida en sessió
extraordinària, va elegir el
candidat a les properes elec-
cions municipals que se
celebraran el proper 24 de
maig. L’elecció, i a proposta
de la mateixa Secció Local,
va recaure sobre Paco Gas,
actual alcalde de Roquetes,
que va acceptar tornar a
encapçalar la candidatura
d’ERC-Roquetes a les elec-
cions municipals. A partir
d’ara, i una vegada feta
pública aquesta decisió,  es
començarà a treballar el nou
programa i la candidatura
que l’acompanyarà en
aquest nou repte electoral.
Des de la Secció Local
d’ERC, s’ha valorat molt
positivament el treball dut a
terme al llarg de les dues
últimes legislatures, en què
“s’han fet a Roquetes les
inversions més grans dels

últims trenta anys (dutes a
terme entre els anys 2008-
2012 i amb alcalde d’ERC), i
la capacitat de gestió que
Paco Gas ha tingut en
moments difícils com els
actuals. Així,  s’ha aconse-
guit l’estabilitat pressupostà-
ria i el compliment de totes
les mesures econòmiques
imposades pel Govern de
l’Estat, sense haver reduït
cap dels serveis que habi-
tualment es presten des de
l’Ajuntament i, havent incre-
mentat de forma notable
tots els serveis socials, en
particular, l’assistència a les
famílies més necessitades”.
Segons la nota d’ERC,
també destaca el reconeixe-
ment que organismes acre-
ditats han mostrat a
l’Ajuntament de Roquetes
respecte a la transparència
informativa de la seva gestió
pública.
La Secció Local també ha

valorat la trajectòria perso-
nal de Paco Gas respecte
tot el procés cap a la inde-
pendència, en què ha estat
un referent territorial impor-
tant i ha de ser una garantia
de futur perquè, des de
l’Ajuntament de Roquetes,
se segueixi impulsant el pro-
cés que ha d’aconseguir que
Catalunya esdevingui un nou
estat d’Europa.

Francesc Gas tornarà a ser l’alcaldable 
d’ERC a Roquetes

El pavelló firal de Tortosa
acull aquest cap de setma-
na TortosAntic, la 1a. fira
descarregada d'antiguitats.
Els col·leccionistes i aficio-
nats al món de les antigui-
tats tindran 2.000 m2 amb
més de 9.000 peces expo-
sades de 21 expositors pro-
cedents de Catalunya,
Aragó, País Valencià,
Madrid i Andalúsia. El mate-
rial en exposició inclou pro-
ductes amb una antiguitat
mínima de 40 anys, en el
cas de brocanters, i de cent
anys si parlem d'antiguitats.
Hi trobarem productes molt
diversos que tenen en
comú l'haver estat seleccio-
nats per la seva qualitat. 
L'entrada té un cost de 3
euros dissabte i diumenge, i
d'1 euro el divendres. Al
web www.tortosantic.com
es pot descarregar un val
de 2x1.
L'Ajuntament i Fira Tortosa
han incorporat aquesta
nova fira al calendari firal de
la ciutat, que no ha parat de
crèixer en els últims anys.
El mes vinent, els dies 13,
14 i 15 de març, es farà
una nova edició de Festast,
la fira alimentària de les
Terres de l'Ebre.

TortosAntic,
aquest cap de

setmana

El conseller de la
Presidència de la
Generalitat de Catalunya
i vicesecretari general
d’Estratègia de
Convergència, Francesc
Homs, presentarà avui
divendres, 6 de febrer, el
candidat de CiU a
Gandesa, Carles Luz,
per a les properes elec-
cions municipals. 

Serà  a les 20 hores, al
Casal de Joventut de la
capital de la Terra Alta. 
Carles Luz és avui el
Crac de la Setmana de
Més Ebre (plana 10).

Francesc Homs
presenta avui el
cap de llista de
CiU a Gandesa,

Carles Luz

Aigües de Tortosa es trasllada i estrena noves
instal·lacions per millorar el servei i l'atenció als abonats
Dimarts es va estrena la nova seu, just al costat de les instal.lacions municipals del Viver d’empreses Tortosa Innova

Ja es treballa el nou programa i la candidatura per al nou repte electoral

FIRA D’ANTIGUITATS

ACTUALITAT

El pròxim dimarts 10 de
febrer, continuarà el cicle de
conferències organitzat per
l'Assemblea Nacional
Catalana, al Perelló. I ho farà
amb un ponent de luxe. El
cinema Victòria rebrà a par-
tir de les vuit del vespre, el
magistrat Santiago Vidal,
que parlarà sobre les bases
d'una futura constitució cata-
lana. Ho farà després que

aquest cap de setmana pas-
sat l'equip de deu jutges i
acadèmics encapçalat per
Vidal, presentés el seu esbo-
rrany del que seria la
Consitució catalana. Un
document que preveu, per
exemple, llistes obertes,
l'absència d'exèrcit o la
prohibició de majories abso-
lutes.

Asseemblea Nacional
Catalana, al Perelló

El proper dimarts dia 10 de febrer

Segons nota de l’Ajuntament de Tortosa, el Ple ordinari del mes de febrer va aprovar una mo-
ció del grup d'IC-ET demanant als governs de la Generalitat i de l'Estat l'adopció de mesures
per fer front a la problemàtica que travessa el sector de la clementina a les nostres comar-
ques, en el sentit d'activar ajudes i retirar les mandarines que queden als arbres per tal d'e-
vitar malalties en la propera collita. En la mateixa sessió ordinària s'han aprovat bonificacions
en les tarifes del viver d'empreses Tortosa Innova per tal d'afavorir-hi la implantació de no-
ves activitats per part d'emprenedors. En l'apartat de mocions de grups polítics, la majoria
dels regidors van rebutjar les propostes del PSC sobre el servei d'hemodinàmica de l'Hospi-
tal Joan XXIII de Tarragona, sobre el petit comerç, exclusió social, parcs infantils i ocupació
juvenil. Tampoc va prosperar la moció presentada per ERC sobre atenció sanitària pública,
ni la de PxC sobre la mesquita. 
Per la seua part, el candidat a l’alcaldia i portaveu socialista, Enric Roig, ha analitzat “amb
preocupació el ple ordinari celebrat dilluns en què no van tornar a prosperar cap de les cinc
mocions presentades, totes en clau local i que tenen com a objectiu actuar des de l’Ajunta-
ment en problemàtiques que afecten als tortosins i tortosines, com l’atur, l’exclusió social,
la millora en la salut, l’atenció al petit comerç i la cura i manteniment de la ciutat”. 

Ple Municipal: Suport al sector de la clementina en
la petició de mesures a les administracions
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El diputat d'Esquerra
Republicana Lluís Salvadó ha
demanat al Conseller
d'Agricultura un pla de xoc
que ‘garanteixi la preserva-
ció dels centenars de llocs
de treball i la viabilitat del
sector dels cítrics, que
pateix una greu crisi. La
mala climatologia ha
malmès entre el 50 i el 70%
de la collita de clementines,
en unes pèrdues que es valo-
ren en 16 milions d'euros a
l'Ebre. Aquesta situació està
afectant greument l'econo-
mia de milers de famílies de
pagesos, posant en risc el
futur de les cooperatives i
empreses del sector cítric
de l'Ebre’, ha explicat
Salvadó durant la Sessió de

Control al Govern del
Parlament de Catalunya.
Salvadó ha reclamat 'un pla
de xoc que aporti els recur-
sos econòmics necessaris
per a poder retirar i destruir
la totalitat de la collita afecta-
da per la mala climatologia,
així com incrementar el con-
tingent de retirada de cle-
mentines per a destinar-les a
sucs'. El diputat republicà ha
reconegut que el problema
és complex i que gran part
de les competències passen
per l'Estat però ha instat al
Conseller a 'prendre accions
excepcionals i urgents de
suport al sector i una posició
més contundent davant del
Ministeri'. Com a exemple,
Salvadó ha traslladat la
necessitat expressada des

del sector dels cítrics de
reduir l'índex de rendiment
net aplicable a l'IRPF per a
les activitats agrícoles afec-
tades per les circumstàncies
excepcionals sobrevingu-
des. Salvadó també ha
assenyalat que cal una revi-
sió en profunditat de les
assegurances sobre els
cítrics. El diputat ha consta-
tat que ‘els pagesos assegu-
ren cada vegada menys la
producció i acusen a
Agroseguros de falta de
transparència i de claredat
en els criteris de peritació
dels danys, de variabilitat
dels criteris de cobertura,
d’indemnització i d'accepta-
ció de l’origen dels danys.
Les assegurances del sector
dels cítrics tenen un dels

costos més elevats del
camp, i una de les cobertu-
res més baixes. Davant la
sensació de vulnerabilitat, el
productor tendeix a no asse-
gurar la collita i provoca, en
part, la greu crisi que tenim
avui al sector', ha afirmat.

El conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Josep Ma Pelegrí ha explicat
aquesta setmana a la sessió
de control del Parlament les
actuacions que està desen-
volupant el Govern en relació
a la crisi del cítrics que ha
afectat les collites de man-
darines, especialment a les
terres de l’Ebre i que també
es tractaran en la propera
reunió de la Taula dels
cítrics. Pelegrí ha senyalat
que “no es la primera vega-
da que es produeixen aques-
tes afectacions, des del
2011, en totes les ocasions
similars hem defensat el sec-
tor i posat els instruments  a
l’abast per fer front a les
afectacions”.

Mesures directes
Pelegrí ha insistit que les reti-
rades aprovades per l’Estat
han estat totalment insufi-
cients malgrat les reiterades
peticions que s’han fet des
de Catalunya per incremen-
tar-les, i ha informat que “tal
com es va acordar a la
darrera taula agrària, s’ha
constituït una comissió de
treball, integrada per repre-
sentants del DAAM i de les
organitzacions professionals
per tal de revisar i millorar
les clàusules i cobertura
dels contractes amb l’asse-
guradora a fi millorar-ne les
cobertures per als beneficia-
ris, ateses les diferències
d’interpretació entre les
dues parts sobre els danys
que s’han produït i que

cobreixen o no els contrac-
tes. En aquesta línia es parla
amb Agroseguro per garan-
tir que l’anàlisi i execució
dels peritatges s’ajusti als
contractes i als danys pro-
duïts”.

Mesures fiscals (irpf)
El Departament d’Agricultura
va promoure l’elaboració i
aprovació d’un Pla d’Acció
del sector dels cítrics, con-
sensuat amb els agents del
propi sector. Davant les
incidències climatològiques
del mes de desembre, s’ha
fet un seguiment dels danys
i s’ha convocat una reunió
entre representants del sec-
tor i Agroseguro. Des del
Departament, s’ha demanat i
reiterat la necessitat de reti-

rada de fruit comercial, de la
qual s’han beneficiat més de
3.000 tones de les Terres
de l’Ebre. Quant a modifica-
cions a la baixa dels mòduls
de l’índex de rendiment net
aplicable a l’IRPF, el Dept.
cada any ha fet  les propos-
tes que inclouen totes les
casuístiques de reducció de
collita del territori. El conse-
ller també s’ha referit a les
mesures de caràcter finan-
cer que ha activat el depar-
tament per facilitar l’accés al
finançament al sector.
L’estiu passat va ser compli-
cat per a diversos sectors
agrícoles i alimentaris com a
conseqüència d’una banda
del veto de la Federació
Russa a l’entrada de produc-
tes d’alimentació procedents

de la UE, la qual cosa afecta
de forma molt directa i amb
un volum considerable, les
exportacions de les empre-
ses i explotacions de
Catalunya i, d’altra banda,
per les pèrdues produïdes
per les pedregades a diver-
ses comarques durant
aquest estiu de 2014.

«Mesures per donar suport al sector dels cítrics»

Manifestació
diumenge, a

Alcanar

Salvadó demana al Govern que «garanteixi la viabilitat 
del sector dels cítrics amb un pla de xoc»

El diputat republicà ha reclamat accions urgents al Conseller d’Agricultura durant la sessió de control 

El conseller d'Agricultura insisteix que “les retirades aprovades per l'Estat han estat insuficients”

ACTUALITAT

‘Pla de xoc que

garanteixi la

preservació dels

centenars de llocs de

treball i la viabilitat

del sector’

Els sindicats UGT, CCOO i
Unió de Pagesos han tornat
a comparèixer conjunta-
ment davant dels mitjans de
comunicació després que ni
la Generalitat ni el govern de
l'Estat hagin respost a les
seves demandes per salvar
el sector citrícola de les
Terres de l'Ebre immers en
una greu crisi on s'ha perdut
prop d'un 70% de la collita
de mandarines. Els sindi-
cats demanen a la
Generalitat que pressioni
Agroseguro perquè cobreixi
les pèrdues i que destini 4
MEUR per crear un mòdul
de retirada de la fruita que
queda als arbres.
Diumenge, nova mobilitza-
ció, a Alcanar.

Obres per
reordenar el
trànsit en un

punt conflictiu
de Deltebre

La Diputació de Tarragona
invertirà 59.200 euros en la
millora d'un punt problemàtic
de la xarxa viària de Deltebre.
A través d'un conveni, signat
pel president de la Diputació,
Josep Poblet, i l'alcalde del
municipi, José Emilio
Bertomeu, es preveu el
finançament de les obres de
reordenació del trànsit a la
confluència de l'avinguda
Germans Carisi amb l'avingu-
da de l'Assumpció, amb un
revolt molt pronunciat i amb
molta afluència de vehicles.
L'Ajuntament ja ha elaborat
un avantprojecte on s'inclou
un enllaç viari de connexió
corba del Vivet-avinguda
Germans Carisi que preveu la
construcció d'una rotonda.

PUBLIREPORTATGE

El Centre D'Estètica Especialitzada Luxor formarà part de la xarxa de Centres Especialitzats en Hiperpigmentació
(taques de la pell) de Mesoestetic (MARCA REGISTRADA (R)) sent el 1r a les Terres de l'Ebre i en exclusiva a Deltebre 
El centre d'estètica especialitzada Luxor,
a Deltebre, serà el 1r Centre Especialitzat
en Hiperpigmentació de les Terres de
l'Ebre, oferint serveis com neteges pro-
fundes, sequetat extrema cutània, pee-
lings químics, despigmentació de
taques, il·luminació de la pell del rostre,
unificació de la tonalitat, fotoenvelli-
ment, despigmentació de les bosses dels

ulls, tractament lifting de l'òval ocular i
el més important, el tractament cosmè-
tic blanquejador nº 1 a nivell mundial:
Cosmelan.

CENTRE D'ESTÈTICA 
ESPECIALITZADA I TERÀPIES

Avd. Esportiva 50 Local 2
43580 DELTEBRE
TARRAGONA

Telf. 644171020
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
10:00-13:00         16:00-20:00

EXCEPTE DILLUNS (TANCAT TOT EL DIA) 
I DISSABTE TARDE
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L’Ajuntament de Móra la
Nova ha posat en marxa
una pàgina web
(http://www.digi-world-
maps.com/Maps/MLN/M
oraLaNova.htm) que mos-
tra un plànol interactiu del
terme municipal i el nucli
urbà. El document detalla
els noms dels carrers i la
ubicació de llocs d’interès
i assenyala els serveis
públics que hi ha a la
població, com ara l’esta-
ció de Renfe, les parades
de bus, el Centre
d’Atenció Primària o
l’Alberg Mas de la Coixa.
Quan l’usuari clica a sobre
d’un d’aquests llocs o ser-
veis públics, apareix una
finestra amb informació
d’interès del servei en

qüestió (horari, adreça,
telèfon), així com altra
informació més descripti-
va, fotografies, vídeos,
àudios o l’enllaç a la pàgi-
na web corresponent al
servei. L’alcalde de Móra
la Nova, Ferran Bladé, ha
explicat que el consistori
disposava d’un mapa i un
plànol en paper i que “a
l’hora d’actualitzar-lo hem
apostat per informatitzar
tota la informació i fer el
plànol digital”. “Aquest és
un servei més que oferim
als veïns, perquè tinguin
la màxima informació de
tots els serveis del muni-
cipi, però també als turis-
tes que vulguin visitar
Móra la Nova, ja que amb
aquesta nova eina podran
trobar fàcilment no
només els serveis públics
sinó també restaurants,

allotjaments o
comerços”, ha concretat
Bladé. De fet, l’empresa
que ha dissenyat i desen-
volupat el plànol interactiu

té previst iniciar en breu
els contactes amb els
comerços i establiments
de Móra la Nova, perquè
els que ho vulguin puguin

aparèixer al plànol posant
publicitat i promocionant
els seus productes.

Facilitar als emprenedors,
acompanyats pel Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, el desenvolupa-
ment del seu projecte
empresarial és l’objectiu
fonamental del conveni
signat entre el president
de l’ens comarcal, Jordi
Jardí, i l’entitat Banc de
Sabadell. 
El conveni també preveu

donar suport a les iniciati-
ves emprenedores que
contribueixen a millorar
les possibilitats de crea-
ció de llocs de treball, for-
mació i desenvolupament
i creació d’empreses per
tal de fomentar el desen-
volupament econòmic i
incrementar la competitivi-
tat de l’economia a la
Ribera d’Ebre.Entre altres,

el producte que ofereix
Banc Sabadell és el pro-
grama BStartup que
inclou serveis financers
adequats i en alguns
casos exclusius així com
assessorament financer
per als emprenedors vin-
culats a convenis.
A partir d’aquest conveni,
els emprenedors que ela-
borin el seu pla d’empresa

amb l’assessorament del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre podran
accedir al finançament

necessari en condicions
més avantatjoses que les
del mercat.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre signa
un conveni amb Banc de Sabadell

L'entitat local Equus Ebre
ha organitzat diversos
actes per al diumenge 8
de febrer, per tal de cele-
brar la festa de Sant
Antoni i els Tres Tombs a
Móra la Nova. Els actes
començaran a les 9
hores a l'espai ubicat
darrera del Centre
d'Atenció Primària (CAP)
del municipi, amb una
concentració dels partici-
pants i un esmorzar. El
recorregut dels Tres
Tombs començarà a les
12 hores i es farà per
diversos carrers del
municipi i amb carros i
carruatges d'època. Els
participants també porta-
ran vestits típics cata-
lans. Tot seguit, es farà
la benedicció dels ani-
mals i hi haurà un dinar
per als participants. 

Tres Tombs a
Móra la Nova

El Consell Escolar Municipal
de Móra d'Ebre ha publicat
un directori que recull l'ofer-
ta educativa de la població.
L'opuscle aplega les dades
bàsiques de dinou de cen-
tres d'ensenyament, acadè-
mies i serveis educatius que
funcionen a la població, des
de l'escola bressol fins a
l'aula de la Universitat
Nacional d'Educació a
Distància (UNED), passant
per centres de formació, de
recursos i d'educació espe-
cial. 

Directori centres
educatius Móra

d’Ebre

Móra la Nova posa en servei un plànol interactiu 
del terme municipal i el nucli urbà

El plànol ofereix informació de tots els serveis públics del municipi, com l’estació de tren o l’alberg Mas de la Coixa

Per ajudar als emprenedors

ACTUALITAT
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Les dades que es presenten
corresponen als resultats de
tota la primera volta del
Programa de Detecció
Precoç de Càncer de Còlon
i Recte de la comarca del
Baix Ebre, la primera comar-
ca on es va iniciar el
Programa, tant a les Terres
de l’Ebre com al conjunt de
la demarcació de
Tarragona. Segons la nota
de la Delegació del Govern a
l’Ebre, el Programa funciona
gradualment per àrees bàsi-
ques de salut (ABS). En
aquesta comarca la volta es
va iniciar a l’ABS Tortosa Est
i van continuar, en aquest
ordre l’ABS Tortosa Oest,
l’ABS L’Aldea-Camarles-
L’Ampolla, l’ABS L’Ametlla
de Mar- El Perelló i l’ABS
Deltebre. La volta va
començar el maig de 2012. 
Participació
La població elegible per par-
ticipar (i, per tant, la pobla-
ció convidada) va ser de
17.231 persones d’ambdós
sexes entre 50 i 69 anys.
D’aquestes, un total de
10.363 van participar i això
representa un 60,1% de les
persones convidades.
Aquest percentatge de parti-
cipació és el més alt fins ara
assolit en una comarca sen-
cera a Catalunya. Les dones
van participar en una pro-
porció més elevada (62,6%
versus 57,6%). Per ABS

també hi va haver diferèn-
cies que van anar des d’un
64,5% a l’ABS Tortosa Oest
fins a un 55,3% a l’ABS
L’Ametlla de Mar-El Perelló.
La proporció de participació
assolida és força bona. En
el conjunt de les zones de
Catalunya on el Programa ja
estava funcionant, el percen-
tatge de participació l’any
2013 fou inferior al 50,0%.

Positivitat del test 
D’entre els 10.363 tests
realitzats, 748 van donar
positiu, és a dir, un 7,2%.
Aquest valor és superior a
l’esperat ja que el valor
estàndard en una primera
volta és normalment inferior
al 6%. Aquesta positivitat va
ser clarament superior en
els homes (9,3%) que en les
dones (5,4%). Per ABS, l’À-
rea amb més positivitat va
ser la d’Ametlla de Mar–El
Perelló tant en els homes
com en les dones.
Detecció de càncer i
altres patologies
Segona la mateixa nota, de
les 700 colonoscòpies rea-
litzades, en 49 casos (7,0%)
es va detectar un càncer
invasiu, en 11 casos (1,6%)
un càncer in situ, i en  401
es van detectar adenomes
dels quals 139 d’alt risc,
168 de risc mitjà i 104 de
baix risc. En altres casos es
van detectar altres altera-
cions com poliposis, malal-
ties inflamatòries intestinals
i pòlips hiperplàstics. En
123 casos la colonoscòpia
va resultar en una total nor-

malitat.
Interpretació dels resultats
Encara que la taxa de detec-
ció de càncer invasiu obser-
vada en aquesta primera
volta del Programa al Baix
Ebre és elevada, això no
indica que la incidència d’a-
quest càncer al Baix Ebre
sigui anormalment elevada.
De fet, la taxa d’incidència
d’aquest càncer en els
homes de la regió Terres de
l’Ebre és lleugerament infe-
rior a la del Camp de
Tarragona mentre que en
les dones la de la regió
Terres de l’Ebre és pràctica-
ment igual en ambdues
regions. L e s
raons de la taxa de detecció
elevada poden ser diverses,
des de les característiques
sòcio-demogràfiques dels
participants que siguin dife-
rents a la d’altres progra-
mes fins que les persones
del Baix Ebre acudeixin al
sistema sanitari més tarda-
nament que les d’altres
zones quan apareixen símp-
tomes de la malaltia, o
també és possible una com-
binació de les dues.
Per saber això caldrà espe-
rar a la segona volta i veure
si les persones que ja havien
participat a la primera pre-
senten una taxa de detecció
equivalent a l’esperada o
superior. Els resultats futurs
del Programa en altres
àrees de les comarques de
Tarragona i en les pròximes
voltes en aquesta comarca
ens donaran l’explicació defi-
nitiva.

Programa de Cribratge de 

Càncer de Còlon i Recte
Més de 28.000 persones hi han participat, del Baix Ebre i Montsià

La Candelera 2015 va posar
punt i final dimecres, 4 de
febrer, amb força fred. De
fet, alguns dels actes del
darrer dia de festes es van
haver d’anular, com per
exemple la 33ª edició del
Suquet Calero o els focs arti-
ficials. Això sí, es va dur a
terme el tradicional dinar
d’homenatge a la gent gran
amb 400 assistents i el con-
cert de la coral Verge
Candelera. “ Hem tingut de
tot, pluja, vent i neu. Hem
anat fent però el darrer dia
hem hagut d’anular un dels
actes clau del darrer dia de
festes com són els focs arti-
ficials. A més, el suquet cale-
ro tampoc es va poder fer

malauradament”, Eva del
Amo, Regidora de Festes de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar. Tot i el mal temps la
gent de la Cala no va deixar
de gaudir de la festa major, i
així es va comprovar amb la
participació als diversos
actes, com per exemple, la
processó en honor  ala Mare
de Déu de la Candelera. “Per
la processó el temps ens va
donar treva i per tant es va
poder gaudir d’aquest acte
eix de la festa major. També
destacar la participació que
van tenir molts dels actes
d’aquesta Candelera 2015.
Gràcies a tots”, subratlla Eva
del Amo.
Aquest any i per primera

vegada els Quintos i les
Pubilles van ser els encarre-
gats de ballar el Ball de la
Candela, un ball que tradicio-
nalment es ballava al sortir
de Missa Major a càrrec dels
fadrins i les majorales al
segle XIX. Cal destacar l’èxit
del concert de Txarango i
els Buhos amb 1.500 entra-
des venudes. També molts
caleros es van a proper al
poliesportiu a gaudir de la
tornada als escenaris del
grup local dels 70, Los
Cráneos i de Five in a row.
D’altra banda, van comptar
amb una gran participació el
segon Correbars amb la
Xaranga Suquet Calero, la
degustació de tonyina roja

amb el sushiman Ángel
Camacho, gentilesa del Grup
Balfegó, on es van servir
més de 700  degustacions.
També va tenir molt d’èxit el
concert de la Banda de la
Cala, de la Coral Verge
Candelera, les cercaviles
amb els nanos, i molt més.
Recordar també que en el
marc de la Candelera 2015
es va fer el lliurament del
15è Concurs de Fotografia
Paisatgística de les Terres
de l’Ebre. Pel que fa a la
Diada Castellera Los Xics
Caleros van estar acompan-
yats dels castellers de
Castelldefels. 
L’Ametlla de Mar va rebre la
visita, a més, del Conseller

de Salut, Boi i Ruiz, el
diumenge 1 de
febrer. L’encarregat
però de donar el tret
de sortida a la festa
va amb el pregó va
ser Miquel Buch i
Moya, alcalde de
l’Ajuntament de
Premià de Mar i presi-
dent de l’Associació
catalana de munici-
pis. Recordar també
la visita de la
Vicepresidenta del
Govern, Joana
Ortega, en la inaugu-
ració del Parc del Bon
Repòs com a acte
previ de la Festa
Major.

El temps afecta el final de la Candelera 2015

Des de l’Alcaldia i la regido-
ria de Turisme de l’ajunta-
ment de l’Aldea s’informa
que dimarts hi haurà una
roda de premsa a l’espai de
la torre de la Candela per
tal de comunicar la impor-
tant troballa descoberta
durant l’execució de l’obra
de rehabilitació de la torre i
l’adequació com espai de
lleure de l’entorn de la
mateixa. Hi assistiran repre-
sentants de l’ajuntament de
l’Aldea, les persones direc-
tament implicades amb l’e-
xecució de l’obra (construc-
tor i arquitecte) i els arqueò-
legs Joan Martínez i Toni
Cartes.

Important
troballa

descoberta a la
Torre de la
Candela, a

l’Aldea
ACTUALITAT

El Departament
d ’ A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Rural
(DAAM) ha sol·licitat la
col·laboració del cos de
Mossos d’Esquadra
(CME) per combatre la
plaga del cargol poma
que afecta principalment
el cultiu d’arròs al delta
de l’Ebre. Arran de la
petició, el treball coordi-
nat entre ambdós orga-
nismes s’ha intensificat
amb l’aportació d’infor-
mació rellevant per part
dels professionals de
Desenvolupament Rural.
El cargol poma és un
mol·lusc gasteròpode
aquàtic (d’aigua dolça)
procedent d’una extensa
àrea d’Amèrica del Sud.
Està considerada una de
les 100 espècies invaso-
res més perjudicials del
món i ha causat estralls
en cultius de zones
humides, sobretot en
arrossars, arreu dels
llocs del món que ha
colonitzat. D e s
que es va tenir constàn-
cia de l’espècie, el
Servei de Sanitat
Vegetal i l’Àrea de Medi
Natural del Departament
d’Agricultura han estat
treballant conjuntament,
amb la participació acti-

va de les diferents enti-
tats implicades en el cul-
tiu de l’arròs al delta de
l’Ebre, per contenir i era-
dicar la plaga en dife-
rents àmbits: xarxa de
drenatge/reg, riu i arros-
sars. El CME ha col·labo-
rat en aquesta tasca des
de l’inici, i ara poten-
ciarà encara més l’activi-
tat en tots els fronts,
tant en la prevenció com
en la investigació, a fi de
contribuir a la contenció
i el control d’aquesta
plaga. També ens
podeu seguir a través de
facebook.com/agricultu-
racat i twitter.com/agri-
culturacat.

Lluita coordinada

contra el cargol poma
S’ha sol.licitat la col.laboració del CME

ACTUALITAT

El concert dels Cráneos i Five in a row, i el  concert de Txarango i el Buhos, amb 1.500 entrades venudes, van ser tot un èxit

Demà dia 7 de febrer s’i-
naugurarà al nou espai
expositiu del Centre d’Art
de les Terres de l’Ebre, Lo
Pati, la instal·lació “Josep
Villalbí Verge”, obra nascu-
da d’una convocatòria
d’art postal amb el mateix
nom que va instar als par-
ticipants en la convocatò-
ria, la primavera de l’any
passat, a dirigir-se a una
adreça “invisible” (un solar
sense casa amb el núme-
ro 1 d’un carrer pràctica-
ment inexistent), trans-
cendint la iniciativa episto-
lar en una reflexió contem-
porània.

“Josep Villalbí
Verge”
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L’Àrea de Turisme de
Deltebre va assistir a la 35
edició de FITUR, la Fira
Internacional del Turisme
de Madrid, conjuntament
amb el Patronat de Turisme
de les Terres de l’Ebre a
traveś del conveni corner
de la Diputació de
Tarragona.
FITUR, tal com vam infor-
mar la setmana passada,
eś una fira especialitzada
en turisme, punt de trobada
de professionals del sector,
on es defineixen línies de
treball, estratègies de futur
i aliances empresarials
amb l'objectiu de reforçar
l’activitat turística i innovar
per atendre les canviants
demandes del mercat.

A banda de la tècnica de
l’Àrea de Turisme de
Deltebre també hi van
assistir l’Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu i el regidor de
Turisme, Joan Alginet, qui
destacava “Deltebre torna
a apostar per les fires
nacionals i Fitur és la prime-
ra cita amb el turisme de
proximitat. La fira ha estat
una experieǹcia positiva i el
pub́lic ha mostrat interès
pel nostre producte” men-
tre afegia “participar sem-
pre és bo perquè tot i que
el retorn no eś immediat et
promociones pensant en el
futur”.
Despreś de Fitur la pròxima
cita del calendari per a l’À-

rea de Turisme de Deltebre
serà el mes de febrer a la X
Fira Internacional de
Turisme de Navarra,
Navartur i al mes d’abril al

Saló Internacional del
Turisme de Barcelona,
SITC.

Segons ha afirmat el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Festa de Mossèn Sol

Segons nota de l’Ajuntament
d’Amposta, l’empresa con-
cessionària del servei de
transport urbà d'Amposta,
Hife, va presentar el nou vehi-
cle que cobrirà els trajectes
urbans de la ciutat, un auto-
bús amb la nova carrosseria
d'Indcar i motorització Iveco

Daily Euro-6 de 170 CV amb
pis baix per donar als usuaris
una millor comoditat a l'hora
de desplaçar-se amb el
transport públic ja que per-
met una major visibilitat als
viatgers, disposant d'àmplies
llunes laterals i posteriors i
més maniobrabilitat.

Nou autobús de transport públic 

La regidoria de Joventut de
l’ajuntament de l’Aldea infor-
ma dels Cursos del Casal de
Joves de l’Aldea que actual-
ment estan en funcionament.
“Actualment hi tenim diferents
cursets funcionant al Casal de
Joves. Entre ells hi ha els de la
guia de formació PL’AMET i
els que sempre hem impartit
al Casal de Joves”.
Els cursets són els següents:
-Curs preparatori per a les
proves d'accés a cicles for-

matius
-Curs preparatori per al títol a
la ESO
-Curs d'informàtica
-Curs d'anglès nivell bàsic
El Programa Joves per
l'Ocupació és un programa de
suport a l'experiència pràctica
de persones joves desocupa-
des que combina accions d'o-
rientació, tutorització i segui-
ment individualitzat, formació
i adquisició d'experiència pro-
fessional en empreses. 

Cursos preparatoris a l’Aldea

Així ho ha confirmat la
Direcció General de Qualitat
i Evaluació Ambiental i Medi
Natural del Ministeri

d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient en una carta
que ha dirigit a l’Ajuntament
d’Alcanar com a resposta
de la sol·licitud que aquest
últim havia fet dels informes
jurídics que s’haguessin
emès en relació a la decla-
ració d’impacte ambiental
del projecte Castor.
L’alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, ha explicat que
“resulta incomprensible la
inexistència d’informes pre-
vis dels serveis jurídics en
una activitat potencialment
contaminant com és el
Castor, i vist l’impacte
ambiental associat al pro-
jecte”.

El Consorci del Museu de les
Terres de l’Ebre ha obert
dues convocatòries per a la
realització d’exposicions
fotogràfiques i cursos/tallers
que s’inclouran dins de la
seva programació d’activitats
anual d’aquest 2015.
Aquesta nova iniciativa pretén
ampliar el ventall d’activitats
que ve realitzant el museu,
posant a disposició i donant
cabuda a la ciutadania i els

col·lectius del territori, en ofe-
rir-los l’oportunitat de divulgar
els seus coneixements i tre-
balls amb la cessió d’espais i
equipaments i amb l’aporta-
ció dels seus serveis.
La primera convocatòria és
oberta a tothom –fotògrafs
aficionats, professionals i
col·lectius– i preveu la realit-
zació d’un màxim de quatre
exposicions fotogràfiques
amb el conjunt o una part de

les Terres de l’Ebre com a eix
temàtic. La segona convo-
catòria va dirigida a profes-
sionals o persones coneixe-
dores de qualsevol disciplina
de tipus cultural, naturalista,
artesanal, artística i educati-
va que estiguin interessats en
impartir un curs/taller, ja sigui
a nivell particular o col·lectiu. 
Les propostes seran sotme-
ses a consideració d’un jurat
format per representants del

Museu de les Terres de
l’Ebre, l’ajuntament
d’Amposta i d’un represen-
tant d’una escola d’art del
territori. 
El termini de resolució serà
d’un mes a partir de la data
de finalització de la convo-
catòria.  
Per a més informació:
Truqueu al 977 70 29 54 o
envieu un mail a comunica-
ció@museuterresebre.cat

El projecte Castor 
no tenia informes ambientals

L’Ajuntament d’Alcanar
ha reclamat a la
Defensora del Poble que
s’obri una investigació
per aclarir perquè el pro-
jecte Castor d’emmagat-
zematge subterrani de
gas natural no té els
informes ambientals pre-
vis per a resoldre la
declaració d’impacte
ambiental.

Deltebre es promociona a FITUR

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre obre dues convocatòries
per a la realització d’exposicions fotogràfiques i cursos /tallers

En la seua aposta pel turisme nacional

ACTUALITAT

El passat cap de setmana es
va celebrar com tots els anys
la Festa de Mossèn Sol: dis-
sabte 31 de gener unes 150
persones es van reunir al
Temple de la Reparació per
celebrar l’eucaristia presidida
pel bisbe de Tortosa; en aca-
bar, es va servir un vi d’honor
a l’Espai Mossèn Sol.
Per altra banda, diumenge 1
de febrer un centenar de per-
sones —i malgrat les
inclemències del fred i el fort
vent— van participar en la
segona edició de la Ruta
Mossèn Sol, una caminada
organitzada per l’Associació
Amics dels Josepets per dife-
rents espais d'interès de la

ciutat històrica i del nucli antic
de Tortosa.
Des de l’organització es vol
agrair a Oriol Segarra, llicen-
ciat en història i documentalis-
ta de la Festa del
Renaixement, el seu paper
com a guia de la ruta; així
com a tots els col·labora-
dors, persones i entitats que
han fet possible la trobada.

El primer dissabte de cada
mes té lloc la Trobada d’Art
i Artesania. Una vintena
d’expositors, com en les
anteriors trobades, hi seran
a la plaça d’Alfons de
Tortosa demà dissabte, de

10 a 14 hores, en la cinque-
na que fa el col.lectiu. Un
lloc ideal de concentració i
d’exposició per a poder
mostrar la feina duta a
terme i per poder promocio-
nar i impulsar-la.

Setmana de festes d’hivern amb motiu de la Candelera a
l’Ametlla o Sant Blai i Santa Agna que representa que locali-
tats com Riba-roja estiguin de celebració amb actes comme-
moratius en honor a la patrona.  

Actualitat

Dissabte 14 tindrà lloc el
Carnaval 2015, que s’iniciarà
a les 16.30 h amb la concen-
tració al c/Sant Blai (esplana-
da Bar Pescador) i amb la sor-
tida de la rua i recorregut pels
carrers del poble, acompanya-
da pels Tabalers dels Diables

d’Aldaia. Comparses i disfres-
ses passaran pel davant del
jurat que estarà ubicat darrera
de l’Ajuntament.  A les 18.30 h
està prevista l’arribada al
pavelló.
Tot seguit xocolatada i entre-
ga de premis.

Carnaval a l’Aldea

Trobada d’Art i Artesania
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CRAC de la setmana: Carles Luz, alcalde de Gandesa
BELÉN GINÉ

“SI APOSTEM PER LA TRANSPARÈNCIA, ELS POLÍTICS HEM DE SER PRÒXIMS”
Carles Luz Muñoz és alcalde
de Gandesa i president del
Consell Comarcal de la Terra
Alta, des del 2011 en fa un
ba Com a persona interessa-
da en la història de la seva
terra també és vicepresident
3r del Consorci Memorial
dels Espais de la Batalla de
l'Ebre i com a ciutadà preo-
cupat pels assumptes
socials ocupa diferents
càrrecs com ara la presidèn-
cia del Consorci
Intercomarcal d'Iniciatives
Socioeconòmiques i la del
Consell Esportiu de la Terra
Alta.

Més Ebre: Pot fer-nos un
balanç d'aquest darrer man-
dat? Quins objectius s'han
aconseguit?
Carles Luz: Tot i que el con-
text econòmic no ha sigut
gens favorables estic satis-
fet pel treball fet i perquè
hem posat en ordre les finan-
ces de l'ajuntament. La dedi-
cació del personal ha sigut
clau per poder materialitzar-
ho Quan vaig entrar al man-
dat el conveni dels eòlics
perjudicava la població de
Gandesa i el primer que vam
fer va ser renegociar-lo,
aconseguint que paguessin
la totalitat de la llicència d'o-
bres, els impostos per la via
ordinària i un cànon per molí
implantat, sent aquesta una
injecció econòmica molt
positiva per a la població.
Gandesa és una població
petita de 3.000 habitants,
però que té tots els serveis
de cap de comarca, i això
provoca que la xarxa de ser-
veis de l'ajuntament tingui
uns costos elevats. Hem
posat cura en reduir consum
d’electricitat, reorganitzar
l'estructura de personal a l'a-
juntament per a fer viables

tots els serveis que tenim
com l'arxiu comarcal i  la
biblioteca, i ara estem treba-
llant amb els vivers d'empre-
ses ubicats al polígon indus-
trial.
ME: Quines són les línies
futures a seguir?
CL: A escala econòmica la
nostra prioritat és apostar
per la gent del territori,
donar feina a constructores i
gent d’aquí i mantenir-les en
el temps. Per altra part,
diversos emprenedors s'han
interessat pel viver d'empre-
ses i tenim convenis amb la
Universitat Rovira i Virgili per
impulsar als universitaris de
la zona dedicats al sector del
vi, del turisme i al agro-ali-
mentari a fer-se un lloc en
l'àmbit laboral i afavorir així
els actius tan potents que
tenim. Ens falta creure'ns el
potencial que tenim.
ME: Sobre el tema del
deute. Han fet alguna política
per intentar reduir-lo?
CL: L'ajuntament té un deute
de 640 euros per habitant
fruit d'una política que va
seguir el tripartit al final del
seu govern que el que feia
era fer firmar als ajunta-
ments per executar les
seves obres assumint d'a-
questa forma el deute viu,
però que ho paga la
Generalitat. Però treien això,
el deute de l'ajuntament de
Gandesa és mínim, gràcies
també als recursos extraor-
dinaris pels eòlics i també
reduint en tot el que podíem.
Per exemple hem disminuit
un 20% del consum de cale-
facció al col·legi posant una
programació diferenciada (ja
què una de les ales de l'esco-
la té el sol tot el dia i l'altra
l'ombra), canviant il·lumina-
ció i plaques solars al polies-
portiu, etc.

A part de les actuacions amb
diners públics he de dir que
també crec molt en la
col·laboració ciutadana, crec
que és important fer accions
socials. Per exemple, els
xiquets del poble em van
comentar que els agradaria
una zona de trial per a anar a
fer pràctiques amb les bici-
cletes, doncs els vaig convo-
car un dissabte a la zona
verda. Vam portar aixades,
pales, etc i entre diferents
pares i col·laboradors hem
muntat un espai seu perquè
puguin fer l'esport que els
agrada.
ME: Han notat canvis en
l’àmbit turístic després de la
mediàtica Boda Real?
Projectes en marxa per a
promocionar la regió?
CL: Sí. Crec que la cultura i
l'ensenyament són pilars

bàsics de la societat i per
aquest motiu moltes accions
que fem van dirigides a
aquests. Per un costat, la
redacció d'un pla director del
nucli antic de Gandesa des
del vessant arquitectònic,
històric i cultural ens va pro-
porcionar molta activitat
turística gràcies a la catalo-
gació de nous edificis amb
gran càrrega d'història. Per
un altre costat, la representa-
ció de la Boda Real va donar
a conèixer un fet molt impor-
tant succeït al municipi
durant el segle XIV, i al
mateix temps una dinamitza-
ció dels comerços de
Gandesa. Per últim el projec-
te Tres territoris, una terra
amb Morella i Matarranya,
també està fent una promo-
ció turística important.
ME: Què queda per fer?

CL: Accessos al polígon i la
circumval·lació que ha d'unir
la c-43 i la N-420.
ME: Com van viure el 9N?
CL: Va ser un dia festiu i pel
que penso i opinió vaig estar
al costat dels ciutadans. Vaig
viure-ho en primera línia al
ser el representant comarcal
del 9N i crec que va ser un
dia bo per a la societat i la
democràcia. Com a militant
de la JNC de jove i després
de CiU, estar al costat de la
voluntat del poble de
Catalunya i veure aquestes
ganes de donar la nostra opi-
nió m’ho va fer viure com el
que va ser, un moment histò-
ric.
ME: Creu que Catalunya pot
esdevenir independent?
CL: No sé si la paraula és
independent, però si un estat
autònom. Crec que ara tenim
un líder valent que s'ho ha
cregut de veritat i que ha aju-
dat als catalans a demostrar
que estem carregats d'argu-
ments per poder tenir el nos-
tre estat i, des de Madrid, no
apostar per altres vies de
consens ha aumentat aquest
sentiment de molts catalans.
ME: Quins plans de desenvo-
lupament estan en marxa a
la Terra Alta?
CL: Apostar fermament pel

sector vinícola (centres tec-
nològics, el viver com a
espai per a empreses del
sector agro-alimentari, con-
solidar l'enoturisme, etc.).
ME: Es torna a presentar?
Per què ha de ser reelegit?
CL: Sí, fa 4 anys que vaig
començar i m'agradaria
estar-hi 4 més per poder
concloure els projectes
començats. Em sento com-
promés amb els habitants de
Gandesa i els de la Terra Alta
i penso que queda recorre-
gut i feina per fer. Vaig enge-
gar aquest compromís i el
mantindré.
ME: Què recomanaria a un
lector de Més Ebre per a què
visiti la seva població?
CL: El celler cooperatiu de la
Terra Alta, el museu de la
Batalla de l'Ebre i el casc
antic de Gandesa l'ajudarà a
descobrir tota la riquesa de
la història del passat de la
població. I com no, anar a
degustar els vins de la terra i
la gastronomia.
ME: Per últim, el seu lloc
preferit?
CL: El balneari de la
Fontcalda, hi vaig sempre
que puc.
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Andreu Guiu, davanter de Marça que juga al Reddis, està  a l’a-
genda del Tortosa amb qui podria fitxar. També interessa, però, al
Jesús i Maria. No obstant, ha de rebre la baixa. El Camarles, per
la seua part, ha incorporat al davanter Javier Vidal, de Vilassar.

Andreu Guiu, en l’òrbita de Tortosa i J. i Maria

A banda de les samarretes
amb un nou disseny que fuig
de les tradicionals franges
verticals i que inclou el logo-
tip especialment creat per al
centenari, la junta del club ha
preparat diversos actes
commemoratius per cele-
brar els seus 100 anys d'-
història que converteixen el
CF. Amposta en una de les
entitats més veteranes de la
ciutat d'Amposta i fortament
arrelada en el teixit social i
esportiu de la ciutat. Entre
els actes presentats ahir, el
president del club, Jordi Pé-
rez, ha destacat principal-

ment l'exposició de fotogra-
fies històriques de l'entitat
que s'inaugurarà el dia 27 de
març al vestíbul del Museu
de les Terres de l'Ebre. A
més, lligat a la recerca de
material documental d'a-
quest darrer segle, també
s'editarà un llibre amb textos
i imatges tant en paper com
en suport digital. El presi-
dent també ha anunciat un
partit commemoratiu del CF.

Amposta amb l'Espanyol B
per al dia 15 d'agost i un al-
tre amb el Barça B que es
podria disputar el dia 8 d'a-
gost. El programa d'actes
preveu també un sopar de
retrobament amb totes aque-
lles persones que han format
part de la junta del club, els
jugadors i aficionats. L'alcal-
de d'Amposta, Manel Ferré,
ha volgut agrair molt espe-
cialment la feina que han es-

tat fent la junta de l'Amposta
i la comissió que s'ha creat
especialment per al centena-
ri perquè  “portarà el reco-
neixement que mereix aques-
ta entitat centenària i gràcies
a tota la informació que han
pogut recollir es pot escriure
un capítol més de la història
d'Amposta”. 

CF Amposta, 100 anys

El CF. Amposta celebra
aquest 2015 els cent
anys de la seva fundació
i per aquest motiu ha
presentat aquest dijous
la nova samarreta que
lluirà l'equip durant
aquest any i que estrena-
ran en el primer partit
que disputaran al camp
de futbol municipal
aquest mateix diumenge.

CENTENARI

Ahir es va presentar la nova samarreta, que s’estrenarà diumenge

M.V.

100 anys. Una celebració
molt especial. Una celebració
vertebradora. Que ha d’unir.
Enguany hi ha dos clubs
ebrencs que  la celebren:
l’Amposta i l’Ulldecona. Dos
clubs i municipis amb gran
tradició futbolística i que fa
mesos que treballen en els
actes commemoratius.

Un centenari s’ha de saber
aprofitar i gestionar perquè la
seua celebració és un motiu
emocionalment únic per a es-
tablir vincles. 

Penso, és una opinió, que
és el moment més oportú per
recordar a moltes persones.
Independentment de si ara te-
nen relació no amb l’entitat,
de si fa temps que no van al
futbol, és l’ocasió de reforçar
socialment un club fent els re-
coneixements oportuns a la
gent que ha col.laborat d’una
forma més o menys intensa
en aquesta història.

La vida i el futbol no tenen
memòria. Es una frase feta. I,
en ocasions, és així de real.

Però ara és
quan ha d’ha-
ver més
memòria. I ja
sé que s’es-
tan organit-
zant, tant a Amposta com a
Ulldecona, grans trobades
amb persones, en general,
que hagin estat vinculades al
club. Sentiment i emoció. Re-
vifar la flama en una època del
tot complicada per a poder
fer-ho. 

Aquell president de fa diver-
ses décades, aquell jugador,
aquell directiu, aquell delegat,
aquell aficionat fidel....actes
de reconeixement que com-
porten grans moments de re-
cord i d’emoció i, sobre tot,
d’unió. I que fan justícia.

Enhorabona a les juntes or-
ganitzadores dels actes, tant
a Amposta com a Ulldecona.
Bona feina, i amb pocs recur-
sos. No obstant, el recurs
més important ara és l’escut.
Felicitats centenàries a tots
dos clubs ebrencs.  

100 anys

L’exposició de fotografies històriques
s’estrenarà el 27 de març

Centenari CF Amposta

Contra el S. Ildefons

L’Amposta estrenarà gespa
artificial diumenge

El jugador tarragoní fitxa per l’equip de Gombau

Palanca, a l’Adelaide United
EX MADRID, ELX, NUMÀNCIA I ESPANYOL

L’Adelaide, equip que entre-
na l’ampostí Josep Gombau,
ha fitxat a Miguel Palanca, ex-
Numancia, Elx, Reial Madrid,
Espanyol etc.. El jugador ha
signat contracte pel que resta
d'aquesta temporada, amb
opció si les “dues parts estem
interessades a ampliar-lo per
la propera”, deia Gombau. La
foto és d'ahir dia de la seva
presentació. El jugador podria
debutar ja dissabte al partit de
lliga al camp del Central Coast
Mariners. Per altra banda l'A-
delaide United ha anunciat que
el proper dia 20 de juliol s’en-
frontarà al Liverpool en partit
amistòs de pretemporada al
Adelaide Oval Stadium d'Ade-

laide. A la ciutat hi ha molta
expectació en aquest partit, i
es preveu que en un parell de
dies s'esgoten les entrades
l'aforament 55.000 persones.

Una genialitat d’Eizaguirre val el triomf a Vilassar

L’Ascó segueix líder
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar diumen-
ge al camp del cuer el Vilassar
i segueix líder (0-1). Fou, tal
com s’esperava, una victòria
molt treballada. Una vegada
més, la inspiració d’Eizaguirre
va valdre el triomf. 

El davanter està sent clau.
Nascut a Irún el 10/07/1981,
ha completat 13 temporades
a 2ª B amb la Reial Societat B,
Novelda, Huesca, Hospitalet,
Cultural Leonesa, Barakaldo,
Lleida Esportiu i la última tem-
porada al Reus Deportiu. En

aquest temps ha disputat 327
partits en la categoria de bron-
ze del futbol espanyol dels
quals 253 com a titular. Ha
aconseguit 56 gols. 

Porta 9 gols a Tercera du-
rant aquesta temporada i és el
referent amb gols com el que
va fer a Sant-feliu o el del diu-
menge, carregats de màgia.
L’il.lusionant Ascó, ferm en el
camí per fer història, té diu-
menge, a casa, un altre partit
complicat, contra un rival di-
recte: el Terrassa.

La Rapitenca goleja i l’Amposta perd a Torreforta

Cara i creu
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va passar per
sobre el cuer, la Joventut 25 de
Setiembre (6-0). L’equip de Del-
fin, refermat a casa en els da-
rrers partits, no va donar opció
i ja va imposar-se al primer
temps. A la represa va decidir.
La Rapitenca, mirant la taula
per a munt, visita diumenge el
Catllar. 
La nota positiva foren els de-

buts de dos jugadors de 15
anys: Andreu Arasa i Pol.
Aquest darrer va marcar un
dels gols. Andreu està en l’òrbi-
ta del Barça. 
Per la seua part, un descon-

certat Amposta va perdre a To-
rreforta (4-3) en un duel que era
vital per la permanència. L’e-
quip de Teixidó va estar fràgil
en defensa, però malgrat això i
tenir la baixa de Becerra, va
respondre als gols locals. I amb
el 3-2, un penal a favor de l’Am-
posta va comportar expulsió. El
porter va rebutjar el llançament
de Gustavo però Mañas, atent,
va marcar. Les protestes del

porter li van ocasionar l’expul-
sió. Amb nou, però, el Torrefor-
ta va acabar guanyant 4-3. Un
cop dur per a l’Amposta que s’-
haurà de refer diumenge, ja a
casa, contra el S. Ildefons.  Pel
que fa a les condicions del
camp, ahir dijous s'estaven ulti-
mant els treballs de la nova
gespa que s'ha instal·lat aques-
tes darreres setmanes, i tenint
en compte que la que s'ha reti-
rat es col·locarà al camp annex
d'entrenament que fins ara era
de terra, el president del club
Jordi Pérez ha afirmat que
“hem de donar les gràcies a l'A-
juntament d'Amposta perquè
ara tindrem les millors instal·la-
cions de les Terres de l'Ebre i
això ens ajudarà a potenciar en-
cara més el club especialment
en el futbol base”.

Presentació de la samarreta del centenari, ahir dijous.
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L’Alcanar va cedir un empat al
camp del SP i SP (1-1) en els da-
rrers minuts. Va deixar marxar
una victòria que era necessària
per poder lluitar per les cinc pri-
meres places, que és per on es
mou els darrers anys el conjunt
canareu, cada temporada. Però
l’equip està de pega en la resolu-
ció de les jugades. I ja fa dies.

Adrià va marcar el 0-1 però el
conjunt baluigrana no va senten-
ciar i el SP i SP va empatar al fi-
nal. No surten les coses com es

voldria per un Alcanar que va
canviar d’entrenador a l’inici del
campionat però que no acaba
de tenir resposta a les expectati-
ves que podien existir en un
equip que potser haurà de can-
viar, de cara el futur, d’alguna
manera, els plantejaments o la
fòrmula que tants bons resultats
li ha donat les darreres campan-
yes. Diumenge, contra el Torto-
sa, en un derbi interessant, tots
dos equips voldran la victòria
per no despenjar-se a la taula.

Alcanar-Tortosa, el derbi
DIUMENGE 17 HORES

El Deltebre va perdre contra la Canonja (0-2) en un partit marcat pel
vent. Al primer temps el van tenir a favor els visitants que van domi-
nar, mentre el Deltebre es defensava com podia. A la represa, però,
el vent va parar. El Deltebre va sortir desconcertat i en una acció amb
errades defensves en cadena, al primer minut, la Canonja es va
avançar. El Deltebre ho va intentar i va fer diverses situacions de de
gol, però no del tot clares. I ja al final, quan estava abocat, i el partit
trencat, la Canonja, que amb més espais ja havia perdonat, va senten-
ciar. El Deltebre, en zona de descens, visita el Gandesa. Pep, Manu
(no va poder tornar) i Marc van ser baixa. S’espera una incorporació. 

El Deltebre no pot amb la Canonja,
equip que fou més pràctic

0-2

Era un partit molt important per a l’Ampolla, d’aquells que marquen la
temporada. I el va guanyar, davant d’un rival directe. No haver guan-
yat, hagués deixat en un mar de dubtes al conjunt ampollero. La victò-
ria té doble valor per fugir de la zona baixa. Però no va fallar. Segons
Cotaina, “fou un partit molt igualat al primer temps quan van haver-hi
alternatives, pero la represa va ser nostra. Vam tenir el control i vam
decidir, tenint més ocasions per sentenciar”. Al primer temps, Regolf
de penal i Manel Sol van remuntar el gol dels locals que van empatar
poc abans del descans. A la represa, Regolf, el destacat, va aconse-
guir el 2-3. L’Ampolla rebrà diumenge a la Canonja. 

Punts d’or i amb doble valor per a
l’Ampolla que es distancia del descens

VICTÒRIA A CAMBRILS (2-3)

El Gandesa va guanyar el Roda de Berà (2-1) i ja és sisè. Rafel Nava-
rro, el tècnic, del partit, deia que “va ser molt complicat, contra un ri-
val amb molt bona organització defensiva i al qual ens va costar molt
generar ocasions tot i tenir el control de la pilota. Ens vam avançar
amb el 2-0, a la represa, però llavors ens vam acomodar i vam aca-
bar patint amb el gol del rival”. Pere, amb el llançament d’una falta des
de gairebé el centre del camp, la pilota no la va tocar ningú i es va en-
verinar, va marcar l’1-0 i Pol, després d'una centrada de Guiu, prece-
dida d'un bon canvi d'orientació de Pere, va fer el 2-0. El Gandesa
rebrà diumenge el Deltebre, recuperant a Soriano i a Dilla. 

El Gandesa s’acosta a la zona
capdavanter de la taula

ARNAU CUGAT ES BAIXA I FITXA AMB EL BATEA

Jesús Ferreres.

CANALTE

Jesús Ferreres ha estat un dels
referents de l’etapa més daura-
da de la història de la UD Jesús
i Maria. Sis temporades al club,
ha estat el ‘Killer’. Més de 100
gols avalen la seua trajectòria.
Un jugador que ha deixat em-
prenta. Aquesta temporada no li
han sortit les coses de la matei-
xa manera que les anteriors i no
ha disposat de confiança. Un ju-
gador que els darrers anys, a la
pretemporada, ha tingut ofertes
d’altres clubs però que ha seguit
al Jesús i Maria. No obstant, ara,
ha decidit fer un pas i marxarà a
la Rapitenca, una nova experièn-

cia. Des de la UD Jesús i Maria
se li han posat totes les facili-
tats. “Evidentment que si. Ente-
nem la posició de Jesús Ferre-
res de voler jugar en una
categoria superior i poder tenir
més minuts dels que ara dispo-
sava. Un gran jugador, una gran
persona que al nostre club sem-
pre tindrà les portes obertes. Ha
quedat com un senyor i només
podem dir-li que serà recordat
com el que és. Un jugador histò-
ric al club, que ha viscut sis anys
d’èxits i que ha estat un dels pro-
tagonistes, fent el gol  de l’as-
cens a Primera, a Vilalba, i sent

un dels màxim golejadors del
lcub, fent fins i tot 30 gols en
una temporada. També volem
tenir paraules d’agraiment per al
seu pare, per tot el suport i per-
què sempre ha estat al nostre
costat en aquests anys”. Amb
aquesta baixa, el Jesús i Maria
es podria plantejar més enda-
vant fer un nou fitxatge, si és ne-
cessari.

Ferreres, per la seua part,
deia que “ara ja  fa sis anys vaig
tenir l'oportunitat d'entrar dins
d'una gran familia, la UD Jesús i
Maria. Vaig tenir l'ocasió d'acon-
seguir grans fites esportives

com ara els tres ascensos, pujar
a la primera catalana desde la
antiga segona regional i crèixer
com a persona i jugador. Tot
això no haguès estat possible
sense una junta que treballa molt
i és dedica aquest club com nin-
gú, tampoc sense la confiança
dels meus entrenadors, en espe-
cial David Torres, el qual em va
venir a oferir forma part d'aques-
ta gran familia. I com no, sense
els meus companys d'equip ja
que gràcies a ells he pogut mar-
car molts gols. Per a mi sempre
han significat molt més que uns
companys de joc perque hem

compartit moltes coses junts.
Per últim m'agradaria dedicar
unes paraules a l'afició de la UD
Jesus i Maria. Sempre han estat
allí animant partit rere partit i han
demostrat un carinyo especial
cap a mi que no podre oblidar
mai, ja que m’han acollit com un
partidalenc més. Per acabar, do-
nar-vos les gràcies de tot cor a
tots, gràcies amics. No és un
adéu sino un fins aviat”.

Jesús Ferreres deixa enrera una etapa brillant amb el Jesús i Maria
El davanter del gol històric de l’ascens a Primera regional fitxa amb la Rapitenca

LA DIRECTIVA DEL CLUB DE L’AUBE HA POSAT TOTES LES FACILITATS: «GRAN JUGADOR I PERSONA, TÉ LES PORTES OBERTES»

Javi Asín, genial, va salvar
un punt per al Tortosa en
temps afegit, aconseguint
l’empat a dos gols. El Torto-
sa, espès com en els darrers
dos partits, no va poder da-
vant d’un Catalònia que va fer,
defensivament, un partit per
emmarcar, d’escola. Aplicat i
sabent el que volia. I, tot i re-
bre l’1-0 (també d’Asín), va so-
breposar-se i va aprofitar les
escletxes locals, per empatar
amb gol de Martí i per posar-
se per davant, a la represa,
arran d’un córner que va re-

matar Iniesta al primer pal,
amb molta passivitat defensi-
va local. Amb l’1-2, el Catalò-
nia va fer un gran treball i va
bloquejar a un Tortosa que, a
més, estava lent en la transi-
ció i sense claredat per obrir
la llauna. Quan els visitants ja
acaronaven la victòria, una pi-
lota penjada a l’àrea la va re-
soldre Javi Asín amb qualitat.
2-2 (90’). El Tortosa, amb el
punt, encara té vida en el seu
objectiu. Però cada cop
menys marge d’errada. 
Nando Crespo, tècnic del

Tortosa, explicava que “es-
tem en uns moments en què
no tenim claredat, no hi ha
frescura d’idees. L’actitud i
l’entrega existeixen, res a dir,
però mentalment no estem
bé. No obstant, davant d’un ri-
val que va treballar molt, vam
insistir i vam sofrir assolint
l’empat en temps afegit. Un
empat que crec que fou me-
rescut”. Crespo insistia en dir
que “hem de seguir treballant
per recuperar-nos, conscients
que els dos propers partits
marcaran”. El Tortosa visita

diumenge l’Alcanar i després
rebrà el líder Vilaseca.
Enric Aleixendri, tècnc del

Catalònia, valorava la feina
“de l’equip, estic molt content
perquè es va fer un gran par-
tit. Llàstima que per poc es va

escapar, com ens ha passat
en altres jornades i són punts
que ens anirien molt bé. Però,
com he dit, estic molt satis-
fet. Vam fer un plantejament
que els jugadors van saber
dur a terme dins del camp”. 
El mateix diumenge, el ma-

lestar pel temps afegit, va ge-
nerar des de Jesús un missat-
ge per xarxes socials en el
que es deia que “fins que el
Tortosa no marque, no es xiu-
la el final”.

El Catalònia, que ha sumat
13 punts de 18, rep demà el
R. Bítem. 
El pichichi Aleix Robert és bai-
xa, una vegada s’ha resentit
de molesties al genoll. 

El Tortosa rellisca davant d’un Catalònia aplicat
ELS JESUSENCS ES QUEIXEN DEL TEMPS AFEGIT, “FINS QUE EL TORTOSA NO MARCA, NO ES XIULA EL FINAL” (2-2)

Martí feia l’1-1.

JESÚS CARDONA

Més de 100 gols en sis
temporades.

Pichichi

Javi Asín salva un punt al
94 que encara li dóna vida
a un Tortosa que es juga la
temporada en les dues
properes  jornades

Poden marcar

La Cava, com l’Ampolla a
Cambrils, es jugava molt a
Camp Clar, per reaccionar i per
no complicar-se davant d’un ri-
val directe. I no va fallar.  Tot i
tenir el vent en contra al primer
temps, la Cava va saber adap-
tar-se i va posar-se per davant
amb els gols de Xixo i Jack Cid,
jugador juvenil que va estrenar-
se amb el primer equip. A la re-
presa, aviat, el Camp Clar va
estavellar una pilota al pal però

posteriorment, la Cava va con-
trolar la situació i va gaudir
d’opcins, fent dos pals. Eric,
amb un gol des de 40 metres,
va marcar el 0-3 ja al 90. Un
gol espectacular que és un pre-
mi per al seu esforç. La Cava
ha fitxat a Pier, Sergi Grau (Cat-
llar) i David Ramirez (Morell i
que va jughar al Roquetenc).
Agustí Rius finalment és el nou
president, confirmat en l’as-
semblea de divendres.

AGUSTÍ RIUS, NOU PRESIDENT DEL CD LA CAVA DEMA A LES 16.30 H

Sergi Grau fitxa amb la Cava Catalònia-R. Bítem, quin derbi!

El Catalònia rebrà demà dis-
sabte el R. Bítem, en el derbi
(16.30 h). Un partit sempre
atractiu perquè són dos equips
que es coneixen força bé i que
es troben en un bon moment.
El R. Bítem, amb un partit més
que el Jesús i Maria, és l’equip
ebrenc més ben classificat a la
categoria, és segon. El Catalò-
nia remunta el vol amb 13
punts de 18 possibles.
Els de Bítem van guanyar

amb dificultats el Tancat, amb
gol de Joel, i fan un punt i seguit
en la seua ratxa. 
Aaron és baixa pel que que-

da de temporada, per estudis
ha marxat a Estambul. Enric
Ubalde, en canvi, tornarà aviat i
es reincorporarà.   

ELS DE BÍTEM SÓN
SEGONS A LA TAULA

Classificació
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L'objectiu de qualsevol equip ebrenc de 2a catalana és salvar-se, a excepció d'un Tor-
tosa i un Jesús i Maria que aspiren a cotes més altes. En la primera regional (sego-
na catalana) aquesta temporada seran gairebé segur 6 els descensos, Torrembarra
i Torreforta són els dos candidats al descens d'1a Catalana. De 3a. Catalana pugen
cinc equips, tres campions, el millor segon dels tres grups i el guanyador de la pro-
moció. Són un total de 7 equips nous, si restem el que ascendeix queden sis però
poden ser només cinc si puja el de la promoció, però això és una loteria. Una elimi-
natòria, un play off a doble partit és com tirar una moneda a l'aire. Avui, llevat d'un
Deltebre i Camarles que es juguen el descens, tots els equips ebrencs estan gairebé salvats. I ho dic ai-
xí de clar, només cal agafar una calculadora: el que ocupa la plaça sisena per baix té 18 punts o sigui un
punt per jornada i en l'última hauria de tenir 34 punts o un màxim de 37. És l'estudi de les últimes deu
temporades; la mitjana dels últims classificats en les primeres 19 jornades és gairebé idèntica per per-
centatge fins a la 34, amb la qual cosa si Jesús Catalonia té ara 27, la salvació la pot confirmar només
guanyant quatre partits. O sigui guanyant al seu feu a Camp Clar, Cambrils, Roda i guanyant en un dels
dos camps d’equips de la part baixa: Deltebre o Camarles. L’Ampolla, 26 punts: ha de guanyar 4 partits,
dos podrien ser en quatre d'aquests desplaçaments: Deltebre, Camarles, Camp Clar o Sant Pau i a casa
ha de guanyar el Tancat i empatar dos partits. La Cava, 24 punts: ha de guanyar tres partits al seu feu:
Deltebre, Vilaseca que ja serà campió en la jornada 32, i dues victòries en els dos desplaçaments a Tan-
cat o SP i SP. El potencial del Catalònia, la Cava i Ampolla és de més calibre que el dels sis últims classi-
ficats però ull que el Tancat està despertant. Aquesta és la meva aposta i és que no fallaré així que a dor-
mir com uns troncs senyor Guillermo Camarero, Cotaina i Enric. Facin un futbol atractiu amb poderio
guanyador, i a anar sumant punts i no esperar a la jornada 32 per estar salvats matemàticament. E la jor-
nada 30 han d'estar salvats. Una altra cosa és el Deltebre i el Camarles que ho tenen no solament difícil,
dificilíssim però confio en la saviesa dels místers Bartolo i Narcís per fer miracles. 
Des de la propera setmana faré un seguiment setmanal d'aquests tres equips (Catalònia, l’Ampolla i la Cav)
per demostrar que estan gairebé salvats. Es confirma el meu pronòstic de principi de temporada dels sis
aspirants al descens, està escrit i documentat, i són els sis últims classificats fins a la jornada 19, o sigui
encert cent per cent.
EXCLUSSIVA, JORDI FABREGAT O NACHO CANDIDATS FUTURS A LA BANQUETA DEL TORTO-
SA. Primer que tot no desitjo que el míster Nando sigui cessat i sóc partidari que l'continuï un any més al
Tortosa però els resultats són els que manen I són tres temporades que el Tortosa aspira a l'ascens i no
ho aconsegueix. Hi ha ansietat en la directiva i potser pode pendre la decisió de fitxar Jordi Fabregat o
Nacho, els dos estan inactius, si Jordi Fabregat (va estar-hi a Tortosa la última vegada 2003/2004) rep
ofertes de categories nacionals, s'ho mereix, seria Nacho el candidat i amb ell vindrien set jugadors que
estan en altres equips. Nando seguirà fins al final de temporada, la següent depèn de la directiva i em
consta que tenien altres aspiracions que era la de l'ascens que aquest any excepte miracle està molt di-
fícil. 
RAPITENCA, COM UN CAMPIÓ AMPOSTA HA DE FITXAR. Tot a favor de la Rapitenca, li queden 15
partits a casa i 7 fora, només guanyant la meitat al seu camp i perdent tots fora gairebé estaria salvat.
Aquesta setmana festival, gols i debut de dos jugadors del cadet de 15 anys: Andreu Arasa, fitxat pel Bar-
celona per a la temporada que ve, i Pol Prats que, a més, va marcar. Això no ho fa cap equip d'aquestes
terres l'Ebre, si us plau demano a crits que renovin a Delfin. S’ho ha guanyat a pols. 
Amposta va perdre davant d'un Torreforta que jugava amb nou. Set últims partits només una victòria, pre-
ocupant. Diumenge no estava Becerra, esperem no vegem com la passada temporada jugant-se el des-
cens en la última jornada. El diumenge arriba el 4 classificat: S. Ildefons que fa quatre desplaçaments que
està invicte i només ha perdut dos partits fora del seu terreny. Després, l’Amposta visita a la Rapitenca,
en el súper derbi. No cal esperar més, igualment l'Amposta ha de fitxar per no ficar-se en el descens.
2A CATALANA. JA NOMÉS QUEDEN QUATRE EQUIPS PER DUES PLACES, PER A l'ASCENS. Pri-
mer equip que es despenja: Tortosa. No van fallar Vilaseca, Canonja ni Remolins-Bítem mentre Jesús i Ma-
ria va descansar pel seu partit ajornat. Aquesta lliga ja és de quatre, un per a l'ascens altre per la promo-
ció. Quin serà el següent equip per despenjar-se? En menys de cinc setmanes, un no aguantaràla pressió.
Vilaseca, vist per a sentència, té la sort del campió. Va guanyar en els últims minuts a Valls amb un gol
que era fora de joc. Encara que tingui una pájara, la promoció la té gairebé assegurada. La crisi és ara
del Tortosa que ja porta tres jornades seguides baixant pistonada: a Camarles, on no mereixia guanyar,
a Tancat on va perdre i diumenge que se li va aparèixer la Verge de la Cinta en l'única oportunitat de la se-
gona part, en els últims minuts. Si perd a Alcanar, adéu ascens, adéu promoció. Vaig dir la setmana pas-
sada que eren partits trampa contra Catalònia i Alcanar. Importants triomfs de la Cava i Ampolla en jorna-
da de dissabte i em consta que Guillermo Camarero i Cotaina el dissabte van dormir feliços. Que li passa
a l’Alcanar? Només una victòria en les últimes cinc jornades, però com a positiu que porta sis invicte. Però
irreguralitat total. Deltebre es complica cada vegada més, té un calendari advers però el míster Narcís és
positiu. Remolins-Bítem a la primera volta va fer-li 8 gols al Tancat, en aquesta sol un. Queda demostrat
que al Remolins-Bítem li van els rivals forts. En les properes jornades s'enfronta al Jesús Catalonia, Alca-
nar, Vila-seca i la Cava. Els asseguro que d'aquests perdrà dos partits. El millor del partit Tortosa-Jesús
Catalònia fou que la grada estava plena. Gairebé més espectadors del visitant. El Catalònia, com sempre,
perdona. Ja li va passar fa quatre jornades contra el Camp Clar, al 82 li va empatar el local. Aquesta set-
mana li ha passat igual contra el Tortosa, en temps afegit i fa tres el Valls li va guanyar els tres punts en
el 86’ i 89’. Gandesa cada vegada juga millor, dos últims partits dues victòries i tenen les següents jorna-
des quatre partits, a priori, fàcils, tres contra rivals de baix. La meva aposta, 16 punts de quatre jornades. 
3A CATALANA, CADA SETMANA UN LÍDER, ULL AMB GODALL I CORBERA. Aquesta lliga està ca-
da vegada més igualada. Els nou primers classificats separats per 9 punts, i fins Roquetenc i Perelló que
estaven descartats per a l'ascens, ara tenen opcions. L'arribada del golejador Amaré li ha anat molt bé al
Roquetenc i també la del mister Bartolí, en aquest cas al al Perelló. Ni el míster del Santa Bàrbara s'ho
creu, són líders però tenen el calendari més difícil dels candidats. Només sis partits a casa i nou desplaça-
ments, i d'aquests a Móra, Corbera, Perelló, Batea i Ulldecona però tenen molta pòlvora, és l'equip més

Catalònia, l’Ampolla i la Cava, salvats

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

golejador 50 dianes, d'aquestes, 24 de Nico, vaig dir que marcaria 30 gols mínim i així ha estat. Des de
l'arribada de Fidel al Campredó, aquest equip és un altre, set últimes jornades només una derrota, per a
mi era clar candidat al descens però ara penso totalment al contrari. Corbera, imparable: últimes sis jor-
nades cinc victòries però en la propera jornada li toca perdre a Campredo, doncs igual no té ni onze juga-
dors per fer l'equip, entre sancionats i moltes baixes per lesió. A Horta la directiva ho tenien clar: mai ana-
ven a cessar a Robert Cantó, en dues jornades ha sortit de la crisi. Torna la irreguralidad de l’Ulldecona en
el seu camp davant d'un Batea que fins a la jornada 34 donarà batalla. A La Sénia novetats, debut del ju-
gador Jordi Tolosà que va deixar el futbol fa dues temporades i era gairebé el número u juntament amb
Isaac (aquest lesionat). Ull amb el Godall que té un calendari fàcil: 9 jornades,  sis a casa. És el gran tapat
per l'ascens, a 4 catalana va sorprendre i va arrasar, a tercera catalana és l'equip revelació i igual el veiem
la propera temporada a 2a. catalana, jugant amb el Tortosa. Partit calent Perelló-Aldeana no pels jugadors
pels incidents d'alguns espectadors, recordem que la setmana passada també hi va haver incidents a l'Al-
deana-Ulldecona, llavors entre jugadors, ja vaig dir fa unes setmanes que aquesta lliga serà molt calenta i
això acaba de començar.
L'ÀRBITRE la va armar a Corbera. De nom Oriol Pombo, un sant, el diumenge va traure set targetes, el
Corbera va acabar amb 9 jugadors, al final li van dir de tot, “ho xiulavat tot a favor de Ginestar”. Diuen les
males llengües que té vincles familiars amb un jugador de Ginestar. Jo no m'ho crec però, i si és veritat?
MIGUEL REVERTE I GERARD AMARE,RODAMÓNs. En els dos últims anys ha jugat al Valls, Tortosa,
Rapitenca, Amposta i el seu últim equip el Reddis. Segueix Miguel sent un dels rodamons de les nostres
terres. Va ser un número u com a futbolista ara només li queda canviar de xip per tornara ser el que va
ser. Es va equivocar en no fitxar amb el Camarles que li va fer una bona oferta econòmica. Gerard Ama-
ré, per la seua part, en la seva etapa juvenil va fitxar amb el Deltebre i va estar també al Tortosa. Va haver
d’emigar perquè en el seu equip no li van donar l'oportunitat que potser mereixia. Va marxar a l’Alcalà d’-
Henares (Madrid); no va poder triomfar. Retorn al futbol ebrenc, al Remolins-Bítem. No va poder aconse-
guir la tituralitat per tenir l'equip ja les seues estrelles i ara fitxa amb el Roquetenc. Bona decisió, tant de
bo algun dia vegem aquell jugador que al Tortosa de Preferent juvenil va marcar més de 20 gols. De mo-
ment en aquesta jornada, la del debut, ja n’ha marcat dos.
FERRERES, A LA RAPITENCA. Golejador històric del J. i Maria, amb més de 100 gols, ha decidit mar-

xar a la Rapitenca. El J. i Maria ha intentat recuperar a Nico, però aquest seguirà al Santa. 

-DANI PORCAR, exjugador de
l’Amposta, ara al Sant Jordi, fitxa

amb el líder Santa Bàrbara.
-KIKO Justribo, exporter del
Benavent, ha fitxat amb el Flix
per les baixes de Jordi i Dani.

Moment complicat amb jugadors
que han passat per quirofan. 
-ARNAU Cugat, jugador de la
Fatarella que estava al Gandesa,

ha fitxat amb el Batea. 

TERCERA CATALANA

UNA FORTA ENTRADA A MOYA FOU EL DETONANT

El partit Perelló-Aldeana va tenir greus incidències a la represa, sobre el
minut 30, quan una ‘forta entrada a Moya, que va ocasionar la lesió del
jugador de l’Aldeana’, va ser el detonant. Un aficionat de l’Aldeana va en-
trar al terreny de joc i això va ocasionar una tangana posterior quan
aquesta acció fou recriminada per un aficionat del Perelló. Tangana fora
del camp i partit aturat fins que va arribar la força pública. 

Segona victòria seguida de l’Horta
que agafa aire. Està sent més efe-
ciu i la dinàmica li ha canviat. Salva
va fer l’1-0, aviat, però Amado, el
millor jugador del partit, en gran
estat de forma, va empatar. De
penal, Estrada va marcar el 2-1 i a
la represa, amb el partit obert,
Baiges va obtenir el 3-1. Un penal
va ajustar el duel amb el 3-2 però
els locals van saber sofrir. 

La situació de la classificació pot
propiciar que cada setmana hi hagi
canvi de líder. Ara ho és el Santa
Bàrbara que troba premi a la bona
temporada, fent de nou història,
després de molts anys. Va guan-
yar a Alcanar en un partit que va
decidir al primer temps, amb dos
gols de Nico, en un minut, i un altre
de Mulet. A la represa, amb control
planer, Nico sentenciava amb el
Hat-trick. Oriol marcava l’1-4. 

ALCANAR-S. BÀRBARA 1-4

El Godall és candidat a les dues
primeres places. 4 victòries
seguides i ara afronta més partits
com a local. Contra el Pinell, va
sortir fort i va decidir a l’inici amb
gols de Marius, un de penal. Va
poder sentenciar. No va fer-ho i el
Pinell, desconcertat, va reaccio-
nar amb tret de Yelti al pal. Yelti a
la represa va fer el 2-1 i el Pinell,
tot i que sense crear ocasions, va
dominar. 

El Roquetenc va trencar la ratxa de
les darreres cinc jornades en les
que havia acusat la manca de gol.
Tot i les baixes (Alegre, Valls,
Llorenç...), va reaccionar i va estar
més ben posat, trobant, amb el fit-
xatge d’Amaré, el que li mancava. El
jugador, a més de donar més
aplom ofensiu, va fer dos gols a la
represa i va encarrilar el triomf. 

El Batea, al primer temps, amb
els minuts, va controlar el partit,
dins de la igualtat. A la represa, el
partit es va obrir. El Batea, amb
rematada al pal, va tenir l’ocasió.
L’Ulldecona va intensificar el
domini i va perdonar dues oportu-
nitats clares. Però el Batea va dis-
posar de la darrera, amb penal
no xiulat. L’empat, per tant, just
entre dos aspirants a l’ascens.

ULLDECONA-BATEA 0-0

El líder visitava un Perelló necessi-
tat de punts per reaccionar i que
va jugar molt motivat, incomodant
a l’Aldeana que, malgrat tot, va
voler implantar l’estil de joc que
està creant admiració. David Flos
va aprofitar un rebuig i va fer l’1-0.
A la represa, la tensió va pujar des-
prés d’una entrada a Moya. El par-
tit, travat, es va parar per incidèn-
cies. I amb l’1-0 va acabar.

PERELLÓ-ALDEANA 1-0

Amb gol de Fidel (90’), el Campredó
s’afiança  i surt de la zona de descens.
Partit, tot i el mal estat del camp, elèc-
tric, amb alternatives i ocasions. Fidel
en va tenir dues i va provocar un penal
que els visitants no van transfromar.
Els locals, amb nombroses baixes,
també van perdonar l’1-0, amb rema-
tada al pal inclosa. I ja al final, una
genialitat de Fidel va valdre el 0-1. 

El Corbera, com el Godall, també es
posa a la pomada. 4 victòries seguides.
La del diumenge, amb polèmica per l’ar-
bitratge (vegeu columna de Celma). Els
locals van remuntar a la represa quan
més coll a munt ho tenien. Toni Calafat,
motivat en aquesta lliga, i Marc
Gonzalez, van capgirar el marcador. Els
locals van acabar amb nou. I l’afició ‘es
va indignar’.  El Ginestar cau a descens.

L’Ametlla, en festes, va rebre el cuer
Sant Jaume, golejat en les darreres jor-
nades. Però que va saber adaptar-se i
es va avançar amb gol d’Ivan Benito. A
l’Ametlla li van entrar les presses i no va
saber sortir-se’n, malgrat empatar i tenir
ocasions que no va saber transformar. 

Va poder passar de tot Partit tens Nou líder

GODALL-PINELL 2-1

Atenció al Godall

M. NOVA-ROQUETENC 1-2

Amaré aporta gols
HORTA-LA SÉNIA 3-2

L’Horta ja respira

FLIX-CAMPREDÓ 0-1

Fidel determina

CORBERA-GINESTAR 2-1

Polèmica L’AMETLLA-ST JAUME 1-1

Partit de festes...

Incidències al Perelló
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Povill (Tortosa)

José Ramon (J. i Maria)
Mario (La Cava)       Pere  (Gandesa)

Trinquet (Alcanar)            

Sergi Escoda (Catalònia)    Marc C. (Deltebre) 

Eizaguirre (Ascó)        Xavi Anell (Rapitenca) 

Callarisa (Amposta)       Regolf (Ampolla)

Nico (S. Bàrbara)           Gerard Amaré (Roquetenc)
Fidel (Campredó)

Dani Jerez (Ametlla)
Marc Gonzalez (Corbera)      

David Bes (Horta)     Davide (Ulldecona)

Vicent Brull (Perelló)
Gerard Benito (S. Jaume)      Fran Corella (Aldeana)

Marc Barrachina (la Sénia)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

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

EQUIP %
D.

Nº
Corbera
Ulldecona
Ascó
Godall
R-Bítem
Santa Bàrbara
Campredó
Catalònia
Jesús i Maria
Gandesa
Tortosa
Alcanar
Batea
Horta
Aldeana
Flix
Perelló
Rapitenca
Ampolla
Móra Nova
La Cava
Amposta
La Sénia
Pinell
Ametlla
Ginestar
Camarles
Alcanar B
Roquetenc
Deltebre
San Jaume

15
14
14
14
13
13
13
11
11
10
10
10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
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: CF Amposta

No tots els dies es celebren 100 anys. L'Amposta dóna el tret de celebració, i a més és el tercer equip
ebrenc. 10 temporades a 3a divisió, 9 a 1a Catalana, 16 a Preferent, 33 a 1a. regional i 5 a Segona són
els anys que ha estat en competició oficial. Club històric, d’on han sortit grans jugadors com Bertomeu,
Batalla, Verdiell, Tarrazona, entre d'altres. Un dels clubs que més viu el futbol, no és casualitat que hagi
arribat a cent anys per la seva tradició futbolista. Felicitats Amposta, felicitats socis, jugadors i directiva.

Top secret
PER QUÈ JESÚS FERRERES VA A LA RAPI-
TENCA? Per moltes raons, tenia competència
amb Ivan i Teixidó. Era pretès per altres equips
des de feia temps, i a més Ferreres volia jugar.
Va tenir diverses ofertes de 2a catalana, i s’ha
decidit per la Rapitenca. El que no entenc és com
l'Amposta no va fitxar-lo abans que Sergio Ma-
ñas. Després de 6 temporades a l'equip de l’Au-
be, el Jesús i Maria li va donar la carta de lliber-
tat. Aportarà molt d’aire a la Rapitenca, sobretot
en camp contrari. Ferreres deixa empremta al J.
i Maria, jugador entregat i de cor. La Rapitenca
ha tornat a estar àgil fitxant un jugador. I ja té el
sisè jugador numero 6 de 1,85 o sigui mig equip
de titular d'altura de bàsquet.
EL XIVATO D'UN EQUIP. Hi ha un jugador de
2a. Catalana, que no diré el nom, que els seus
companys creuen que és el màxim responsable
del que passa al vestidor, explicant temes que
haurien de quedar dins d’ell. I això no és bo per
a aquest equip. Li demano a aquest jugador que
si se sent ferit perquè no juga que no faci mal al
seu equip per favor.

FIDEL (CAMPREDÓ)

Quatre gols en sis jornades. Decisiu, com diu-
menge a Flix. Un davanter carismàtic i d’instint.

Molt humà. Rapitenca, Ampolla, la Cava,
Aldeana, la Sénia, S. Bàrbara, Corbera i ara
Campredó. Un geni, dins i fora del camp. 

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

JUGADORNº

Jordi Vilanova 
Kiko
Eloi Almestoy
Miguel Adrià
Joan Aubanell

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

BATEA
Nº JUGADORNº

Fidel Guardiola
Didac Laboria
Miguel Barsi
Ramon Zaragoza
Edgar Montserrat

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Marc Gonzalez
Toni Calafat
Oscar Colat
Oscar Gilabert
Jordi Julià

1
2
3
4
5

CORBERA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Yuri
Kiko Gustribu
Gio
Raul Carrasco
Albert Saltor

1
2
3
4
5

FLIX
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Albert Batiste 
Enric Sentís
Arnau 
Jordi Chico
Arnau Alcoverro

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GINESTAR
Nº JUGADORNº

Marius
Kevin
Oriol
Ruben Ibeas
Àlex Ramos

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Davis Bes
Marc Baiges
Ernest Asensio
Guillem Aubanell
Sergi Rodriguez

1
2
3
4
5

HORTA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Amado Clotet
Ramon Centelles
Marc Barrachina
Jordi Tolosà
Fèlix Gómez

1
2
3
4
5

LA SÉNIA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Ricard Giné
Ruben Barceló 
Narcis Miró
Edu Llop 
Àlex Robles

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

MÓRA NOVA
Nº JUGADORNº

Vicent Brull
Àlex Clua
David Pena
David Flox
Marc Andreu

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

Oriol Mayor
Marc Queixalós 
Àlex Escarihuela
Enric Montagut
Jelti

1
2
3
4
5

PINELL
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Gerard Amaré
David Cid
Ivan Arasa
Ramon Castells
Cristian Diaz

1
2
3
4
5

ROQUETENC
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Nico Aguiar
Ximo Martí
Carlos Gilabert
Abdelasiz
Canalda

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

S. BÀRBARA
Nº JUGADORNº

Ivan Fumado
Gerard Benito
Marc Garriga
Ramon
Saul Aureà

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

SANT JAUME
Nº P. JUGADORNº

Davide Bisegilie
Yassine
Santi  Sancho
Oriol Grau
Ivan Abat

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
Eizaguirre
Cristino
Gòdia
Virgili

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ASCÓ
Nº JUGADORNº

David Callarisa
Segio Mañas 
Gustavo Soriano
Cristopher
Barrufet

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Dani Fatsini
Xavi Anell
Vilarroya
Ivan Gasparin
Ivan Paez

1
2
3
4
5

RAPITENCA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Raul Vates
Josep Trinquet
Joan Martinez
Jan Esteller
Moises Muñoz

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

1
2
3
4
5

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

Marc Casanova
Miquel Mola
Oriol Bertomeu
Albert Queral
Enric Ferré

1
2
3
4
5

DELTEBRE
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Pere Martinez
David Rojas
Jaume Guiu
Pol Bladé
Joan Batiste

1
2
3
4
5

GANDESA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Sergi Escoda
Isaac Casanova
Juanjo Rovira
Cosido
Martí Panisello

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CATALÒNIA
Nº JUGADORNº

1
2
3
4
5

J. I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Mario
Franklin
Selu
Jack Cid
Xexu

1
2
3
4
5

LA CAVA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

José Ramon 
Joel Crespo
Jota 
Josep Llaó
Xavi Gisbert

1
2
3
4
5

R. BÍTEM
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Alfonso Povill
Javi Asin
Pere Bosqued
Gerard Estrella
Joel Forné

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

TORTOSA
Nº JUGADORNº

Moha Goucghmti
Pau Morralla
Tomaquet
Oriol Queralt
Ricard Reverté

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Fran Corella 
Manel Llambrich 
Joel Rios
David Moya
Monforte

1
2
3
4
5

ALDEANA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Dani Jerez
Ruben Bonachi
Gerard 
Sam Figueras
Sergi Brull

1
2
3
4
5

AMETLLA
Nº

5
4
3
2
1

P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Ebre E-Roquetenc (16h)

R. Bítem-Bot (16h)

Camarles-Tivenys (16.30h)

Aldeana-J. i Maria (17.30h)

diumenge 

Ascó-Vilalba (16.30h)

Benissanet-Arnes (16h)

Olimpic-Catalònia (17h)

Xerta-la Galera (16h)

RESULTATS

17a jornada 4a catalana 

J. i Maria-Vilalba        1-1

Arnes-Ascó 1-2

Roquetenc-Benissanet   1-1

Catalònia-Ebre E      2-2

la Galera-Olimpic    0-0

Bot-Xerta 4-1

Camarles-R Bítem      2-3

Aldeana-Tivenys (sus, dia 11)

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 
Guineueta-Bonaire

At. Prat-S. Pere

Santpedor-La Roca

Palleja-Sabadell

Fontsanta-S. Gabriel

Tortosa E-Llerona

Pardinyes-S. Quirze

Cerdanyola-S. Eugenia

RESULTATS

17a jornada 

S. Eugenia-Bonaire dia15

S. Pere-Guineueta   7-0

La Roca-At. Prat    4-1

Sabadell-Santpedor  4-0

S. Gabriel-Palleja   2-0

Llerona-Fontsanta  2-2

S. Quirze-Tortosa E 1-1

Cerdanyola-Pardinyes 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 52 18 42

2. Cerdanyola 35 12 34

3. Sant Pere 44 20 34

4. Palleja 41 16 34

5. S. Gabriel 36 21 31

6. Sabadell 35 19 28

7. Pardinyes 40 35 28

8. S. Eugenia 38 41 24

9. At. Prat 45 33 22

10. Tortosa E 33 28 22

11. Fontsanta 31 32 21

12. Guineueta 21 47 14

13. S. Quinze 22 50 13

14. Bonaire 21 37 12

15. Santpedor 24 60 8

16. Llerona 26 75 5

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Horta-Alcanar

Olimpic-Ginestar

Tortosa E-S. Bàrbara

J. i Maria-Rem. Bítem

Gandesa-S. Jaume

Aldeana, descansa

RESULTATS 

13a jornada 

Ginestar-Horta sus

S. Bàrbara-Olimpic 3-0

R Bítem-Tortosa E    4-2

S. Jaume-J. i Maria     2-1

Aldeana-Gandesa        1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 80 8 33

2. S. Bàrbara 46 8 31

3. Horta 28 31 19

4. Gandesa 29 16 19

5. Olimpic 22 28 18

6. Aldeana 27 14 18

7. Tortosa E 26 19 12

8. S. Jaume 8 39 9

9. Ginestar 23 36 9

10. Rem. Bítem 14 40 8

11. J. i Maria 7 71 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Tortosa

Catalònia-Rapitenca

Amposta-Perelló

Aldeana-la Sénia

Vinaròs-Roquetenc

Canareu-Alcanar

RESULTATS

13a jornada 

Rapitenca, descansava

Canareu-la Sénia 1-2

Jesús i Maria-Tortosa  1-2

Roquetenc-Aldeana  0-2

Catalònia-Perelló  3-1

Vinaròs-Ulldecona   2-3

Amposta-Alcanar     sus

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 50 11 37

2. Amposta 44 16 28

3. Rapitenca 35 20 28

4. Alcanar 50 25 25

5. Tortosa 48 30 25

6. Ulldecona 34 28 22

7. la Sénia 42 42 19

8. Catalònia 31 39 16

9. Vinaròs 29 22 15

10. Roquetenc 24 25 15

11. Perelló 19 39 11

12. J. i Maria 16 35 10

13. Canareu 14 25 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-Ametlla (17h)
Campredó-Corbera (17h)

diumenge
Batea-Aldeana (16.30h)

la Sénia-Ulldecona (16.30h)
S. Bàrbara-Horta (15.30h)
S. Jaume-Alcanar (16h)
Pinell-M. Nova (16h)
Ginestar-Godall (16h)
Flix-Perelló (16h)

RESULTATS

19a jornada, Tercera catalana  

Perelló-Aldeana 1-0

Ulldecona-Batea 0-0

Horta-la Sénia 3-2

Alcanar-S. Bàrbara 1-4

Ametlla-S. Jaume 1-1

Móra N-Roquetenc 1-2

Godall-Pinell 2-1

Corbera-Ginestar 2-1

Flix-Campredó 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. S. Bàrbara 19 50 32 37

2. Batea 19 42 26 36

3. Aldeana 19 38 22 35

4. Corbera 19 46 29 35

5. Ulldecona 18 40 17 34

6. Móra Nova 19 32 20 33

7. Godall 19 48 29 33

8. Roquetenc 19 30 22 29

9. Perelló 19 29 25 28

10. la Sénia 19 34 33 27

11. Flix 19 28 31 26

12. Pinell 19 27 36 22

13. Horta 18 27 34 21

14. Campredó 19 28 34 20

15. Ginestar 19 33 49 18

16. l’Ametlla 19 18 29 18

17. Alcanar 19 21 38 16

18. S. Jaume 19 16 81 7

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Tancat-J. i Maria (17h)
Catalònia-R. Bítem (16.30 h)

diumenge 
Ampolla-Canonja (16h)

Camarles-Cambrils (16.30h)
Alcanar-Tortosa (17h)
Vilaseca-SP i SP (16h)
la Cava-Valls (16h)

Roda Berà-C. Clar (16.30 h)
Gandesa-Deltebre (16 h)

RESULTATS

19a jornada, Segona catalana

Deltebre-Canonja 0-2

Cambrils-Ampolla 2-3

Camarles-J. i Maria sus

Rem Bítem-Tancat 1-0

Tortosa-Catalònia 2-2

SP i SP-Alcanar 1-1

Valls-Vilaseca 0-1

C. Clar-la Cava 0-3

Gandesa-Roda Berà 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 19 45 7 51

2. Rem. Bítem 19 55 18 39

3. J. i Maria 19 40 20 39

4. Canonja 19 37 19 38

5. Tortosa 19 45 21 36

6. Gandesa 19 29 24 32

7. Alcanar 19 38 22 30

8. Valls 19 33 27 29

9. Catalònia 19 27 27 27

10. Ampolla 19 26 36 26

11. Roda Berà 19 27 22 26

12. la Cava 19 31 27 24

13. Cambrils 19 21 44 18

14. Tancat 19 22 56 18

15. Deltebre 19 17 42 16

16. Camarles 18 18 36 13

17. SP i SP 19 17 56 11

18. C. Clar 19 19 43 10

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

Per quarta setmana
seguida, l’Ascó continua
líder a la Tercera divisió.
Diumenge rebrà el

Terrassa.

Líder
PRÒXIMA JORNADA 

Gavà-Manlleu
Santfeliuenc-Martinenc
Cerdanyola-Vilassar

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

Europa-Masnou
Rubí-Sabadell

P. Mafumet-Vilafranca
Prat-Palamós

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 22 13 5 4 32 18 44
2. Pobla Mafumet 22 13 5 4 30 16 44
3. Rubí 22 10 10 2 34 21 40
4. Europa 22 10 7 5 30 20 37
5. Terrassa 22 9 7 6 33 25 34
6. Figueres 22 9 5 8 26 24 32
7. Prat 22 8 7 7 27 21 31
8. Cerdanyola 22 7 9 6 28 23 30
9. Masnou 22 8 6 8 24 33 30
10. Vilafranca 22 8 5 9 29 32 29
11. Peralada 22 8 5 9 21 27 29
12. Santfeliuenc 22 7 8 7 27 27 29
13. Palamós 22 8 5 9 30 33 29
14. Muntanyesa 22 8 5 9 23 20 29
15. Sabadell 22 5 11 6 24 26 26
16. Manlleu 22 5 9 8 30 34 24
17. Castelldefels 22 6 5 11 24 28 23
18. Martinenc 22 6 5 11 28 40 23
19. Gavà 22 7 2 13 24 32 23
20. Vilassar 22 3 3 16 16 40 12

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

Manlleu-Santfeliuenc 2-2
Martinenc-Cerdanyola 3-1
Vilassar-Ascó 0-1
Terrassa-Muntanyesa 1-0
Figueres-Peralada 2-1
Castelldefels-Europa 1-1
Masnou-Rubí 0-2
Sabadell-Pobla M. 1-3
Vilafranca-Prat 0-0
Palamós-Gavà 1-4

PRÒXIMA JORNADA 
Viladecans-Almacelles

Torredem.-Tàrrega

Reddis-Balaguer

Morell-Igualada

Juve. 25 Seti.-Mollerussa

Catllar-Rapitenca (diu 12 h)

Amposta-S. Ildefons (diu 17h)

Lleida-Torreforta

Vilanova-Santboià

RESULTATS

19a jornada, Primera catalana

Santboià-Almacelles 6-0

Tàrrega-Viladecans 1-2

Balaguer-Torredembarra 3-2

Igualada-Reddis 2-1

Mollerussa-Morell 3-1

Rapitenca-Juv. 25 Seti. 6-0

S. Ildefons-Catllar 3-4

Torreforta-Amposta 4-3

Vilanova-Lleida 0-1

Primera catalana

L’Ascó va vèncer a Vilassar, amb gol d’Izaguirre (0-1).
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 19 31 21 39

2. Catllar 19 27 21 36

3. Santboià 19 37 19 35

4. S. Ildefons 19 32 22 31

5. Almacelles 19 24 23 29

6. Viladecans 19 26 23 28

7. Vilanova 19 22 19 28

8. Rapitenca 19 29 19 28

9. Balaguer 19 24 23 26

10. Reddis 19 29 23 25

11. Lleida 19 13 29 25

12. Amposta 19 26 25 22

13. Tàrrega 19 16 17 22

14. Torredembarra 19 25 30 20

15. Mollerussa 19 22 31 19

16. Torreforta 19 30 43 18

17. Igualada 19 18 31 18

18. Juve 25 S. 19 19 31 15
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L'actual campió de la Copa
Honda CBR250R competirà en
el Campionat d'Espanya de
Moto3 amb una Honda de l'e-
quip Promoracing. 
Marc Alcoba és un d'aquests
exemples que demostren que
el talent, el treball i la constàn-
cia al final tenen premi. I és que
aquest jove pilot català, vence-
dor de les dues últimes edi-
cions de la Copa Honda
CBR250R, comptarà amb el
suport d'Honda Motor Europe
España per competir amb una
Honda NSF250R l'equip
Promoracing en el recentment
creat Campionat d'Espanya de
Velocitat.
Sense dubte, aquest èxit és
una continuació del projecte ini-
ciat amb la Copa Honda
CBR250R, que s'ha consolidat
com una excel·lent pedrera de
pilots i com una fórmula de

competició que garanteix un
màxim nivell d'igualtat amb una
motocicleta altament competiti-
va i certament econòmica. A
més de la competició en si, el
principal objectiu d'aquest cer-
tamen és aconseguir donar pro-
jecció a joves pilots. Sens
dubte, la gran competitivitat
existent en aquesta Copa ha
aconseguit uns excel·lents
resultats. Prova d'això són els
pilots de la Copa Honda
CBR250 que han pres part en
l'en l'European Junior Cup,
Rookies Cup i en la pròpia Copa
d'Espanya de Velocitat.
D'aquesta manera als Oscar
Gutiérrez, Héctor Garzó, Mika
Pérez, Aleix Viu, Marc Miralles
ia altres tants, se suma ara
Marc Alcoba en el Campionat
d'Espanya de Moto3.

Marc Alcoba, talent i esforç

ACTUAL CAMPIÓ DE LA COPA HONDA CBR250RDIUMENGE

II Mitja marató de Tortosa

El proper diumenge 8 de
febrer al pavelló municipal
del temple es donarà la sorti-
da a la prova. 
Enguany es podrà escollir
entre 3 distàncies diferents
per participar-hi. La mitja
marató, els 10km i una ter-
cera modalitat de 5k. el reco-
rregut és gairebé igual a l’e-
dició anterior, urbà i pla. un
circuit atractiu per gaudir del
running. El pont de l’Estat,
avinguda generalitat, pas-
seig del riu i pont de la via
verda són alguns dels punts 
per on passarà la cursa. 

L’organització recorda que
les inscripcions ja estan
obertes i que fins a final del 
mes de gener hi ha preus
reduïts. 
Per a més informació podeu
consultar la pàgina web
www.mitjadetortosa.com.
Aquesta prova l’organitza
l’empresa tortosina Es-
Esport amb col·laboració
amb l’Ajuntament de Tortosa,
tortosaesports, Consell
Esportiu del Baix Ebre i
Representació Territorial
d’Esports a les Terres l’Ebre.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (21-28)

Pas endavant amb fermesa
L’Amposta està fent una molt
bona temporada, consolidant-
se i amb bones expectatives
de futur. Bona feina, que s’està
veient reflectida a la pista.
L’equip de la capital del Montsià
es guanya el respecte dels
rivals amb el seu joc. I amb el
pas de la jornades. En la passa-
da va imposar-se a Elda, on,
com en el partit anterior, va fer
un gran partit, amb molta
agressivitat defensiva i, a  la
vegada, efectivat en atac. Per
aquest motiu, es va posar aviat

per davant i va augmentar la
diferència fins arribar al des-
cans amb el 9-15. L’important
per a l’Amposta, actualment,
és que no té intermitències. A
la represa va mantenir el nivell i
també els avantatges fins al
21-28 final. Un altre pas d’un
equip que creix i es fa fort.
Amposta: Gálvez i Thangetti,
Alonso (3), Gisbert, Haro,
Juncosa (1), Rieres (3), Uliaque
(7), Simón (6), Calduch (3), Aida
(2), Tortajada (3), Reina,
Zaragoza, Martorell i Cristina.

Centre d’Esports
Dissabte tots els equips del C.E. Tortosa,
exceptuant l'infatil masculí que descansava,
van jugar a casa i tots van guanyar. Jornada
rodona i bona feina de l’entitat. 

CLUB VOLEI ROQUETES. EN LA SEGONA FASE

Bon inici dels sèniors
L'equip sènior masculí de prime-
ra catalana, es va desplaçar al
camp del Joves Caldes, 1-3
amb parcials (25-23, 17-25, 16-
25 i 23-25). L'equip de segona
catalana, aquesta jornada no
tenien partit. El sènior femení,
es va desplaçar al camp de
l'Escola Orlandai, 0-3 amb par-
cials (13-25, 12-25 i 23-25).
El juvenil masculí, va rebre al
C.V.Arenys, 2-3 amb parcials
(17-25, 25-22, 25-15, 27-29 i 6-
15). L'equip femení, es va des-
plaçar al camp del Prat, 2-3
amb parcials (25-15, 25-21, 19-
25, 16-25 i 8-15).
El cadet masculí, va rebre al

Roig & Roig Balafia. 0-3 amb
parcials (23-25, 16-25 i 18-25).
L'infantil masculí, va desplaçar-
se al camp del Balàfia, 3-2 amb
parcials (25-15, 21-25, 25-14,
20-25 i 15-9). Per últim, l'equip
infantil femení, va rebre al Sant
Cugat, 0-3 amb parcials (13-25,
11-25 i 20-25). En la pròxima
jornada, l'infantil femení anirà al
camp del Barça Blau, el cadet
masculí a mataró, el juvenil
femení rebrà al Vilafranca Blanc
i els sèniors, el de primera cata-
lana rebrà al C.V.Monjos i l'equip
de segona rebrà al Gavà.
L'equip femení visita el camp de
l'Institut Montserrat.

Albert Montañés va passar a tercera ronda de
l'Open de Quito, després de guanyar a Santiago
Giraldo en dos sets: 7-6 (7-1 en el tie-break) i 7-
5. El tennista de La Ràpita va aprofitar tres pilo-
tes de break, per dos del seu adversari, i va vèn-
cer a un jugador que està situat en el lloc núme-
ro 31 del rànquing de l'ATP (Montañés és el nom-
bre 102). Giraldo, cap de sèrie número 2, havia
vençut l’ebrenc en quatre ocasions de les cinc
en què s'havien enfrontat.

Montañés, endavant

Els millors darrera jornada 4a. catalana                         A QUITO

Jesús i Maria B i Vilalba van empatar en la jornada passada (1-1).
Dani, de penal, va avançar el J. i Maria però Chema (que ha tornat),
a la sortida d’un córner, empatava a poc del final. L’equip de Robert,
minvat per les baixes, afronta diumenge un altre partit contra un rival
directe en la lluita per l’ascens: l’Ascó B. 

Ascó B-Vilalba, el partit

El diumenge dia 8 de febrer es celebrarà 5ª
CURSA i MARXA de la MARCENCA de BÍTEM
que serà la 3ª Prova del VIIIè Circuit de Curses
per Muntanya de les Terres de l'Ebre.
“Estem treballant amb il·lusió i ganes perquè
pugueu gaudir del petit poble de Bítem, de la
seva gent, del caliu i com no, del recorregut
muntanyenc que us estem preparant!. Alguna
novetat que altra hi haurà, variants noves i
divertides per que gaudiu al màxim”, deien
des de l’organització. 

Cursa Marcenca

A BITEM, DIUMENGE

JUGADORNº

1
2
3
4
5

ALDEANA B
Nº JUGADORNº

Victor Gil
Raul Martínez
Jordi  Farnós
David Blanch
Borja

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ARNES
Nº P. JUGADORNº

Pere Jordà
Oriol Biarnès
Marc Fuertes
Nacho Aroca
Ricard Manyà

1
2
3
4
5

ASCÓ B
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

M. González
Toni Mañé
Xavi Roldan
Miguel Rozas
Alex Grau 

1
2
3
4
5

BENISSANET
Nº

JUGADORNº

Robert Martorell
Pau Povill
Jordi Segura
Oriol Salvadó
David Domenech

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

BOT
Nº JUGADORNº

Elvis
Hector Montesó
Jordi Alifonso
Juanjo Vilalba
Aitor Mauri

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

Jordi Baucells
Anas
Abdlaziz
Lluís Matamoros
Àlex Estorach

1
2
3
4
5

EBRE ESCOLA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Lluis Beltran
De la Vega
Lachen
Manu
Pau

1
2
3
4
5

CATALÒNIA B
Nº

JUGADORNº

Gerard Betoret
Dani Beltran
Didac Navarro
Isma Gutierrez
Juan Cortes

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

J. I MARIA B
Nº JUGADORNº

Miquel Tomàs
Stan Alin Inonel
David Mosegui
Marc Fibla
Eric Bernat

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

Marc Castellví
Dani Calvo
David Ferré
José Luis Nicolàs
Pau Muñoz

1
2
3
4
5

OLIMPIC
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

David Martínez
Jonatan Ruiz
Héctor Duran
Didac Chavarria
Xavi Platero

1
2
3
4
5

R BÍTEM B
Nº

JUGADORNº

Laureà Alegret
Cesc
Albert Gallego
Bruno Pitarch
Altadill

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ROQUETENC B
Nº JUGADORNº

1
2
3
4
5

TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Josep Goya
Miguel Roch
Bernabé
Jhon  Moukset
Musta

1
2
3
4
5

VILALBA
NºP.

5
4
3
2
1

P

1
2
3
4
5

JUGADORNº

Jordi Cid
Xavi Mayor 
Marc Vericat
Soufiane 
Àlex Figueres

1
2
3
4
5

XERTA
Nº

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

P

P

P

P

Joaquin Celma
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GASTRONOMIA

«Per a tots els gustos». Avui: Peres al vi

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:
• 8 peres (de carn dura)
• 1 litre - Vi negre jove D.O. Terra Alta
• 1 branca - Canyella
• 150 g - Sucre
• 1 tros - Pell de Taronja

PREPARACIÓ:
Poseu a bullir el vi amb les peres, el sucre, la branca de

canyella i la pell de taronja.

Deixeu-ho coure lentament fins que les peres siguin toves.
Retireu les peres i concentreu el suc de la cocció.
Torneu-hi a afegir les peres i deixeu-ho refredar.

Variacions:
Es pot fer amb prunes seques en comptes de peres.
Podeu afegir-hi aigua al vi.
La pell pot ser de llimona en comptes de taronja.
S’hi pot afegir clau d’espècia.

BENEFICIS DEL VI NEGRE

Els aliments funcionals són aquells que tenen efectes beneficio-
sos sobre certes funcions, més enllà del que pot ser entès
com a valor nutritiu tradicional. Aquesta és alguna de les defi-
nicions que podem trobar del vi negre.

El vi negre proporciona uns beneficis cardiovascular, és a dir,
que fa que disminueixi el risc de patir una malaltia cardiovascu-
lar. Això és degut als antioxidants. Hi ha molts estudis que així
ho evidencien.

Tot els beneficis, es clar, son sempre parlant de consum mode-
rat.

SALUT!

Maridatge
Vi dolç natural DO Terra Alta o vi escumós DO Terra Alta

Lluïsa Garriga i Balagué. 
Diplomada en nutrició humana i dietètica.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Circularan bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i
mig ennuvolat al matí en general i entre mig i molt ennuvolat a la tarda, tret
del quadrant nord-est on a partir de mitja tarda estarà entre molt ennuvolat
i cobert. Independentment, al sector central del litoral i prelitoral estarà
molt ennuvolat per núvols baixos de matinada i al final del dia, mentre que
al vessant nord del Pirineu estarà entre molt ennuvolat i cobert.

Precipitacions
Són possibles ruixats febles i dispersos al litoral i prelitoral central de mati-
nada i al final del dia. Per altra banda, al vessant nord del Pirineu és possi-
ble alguna nevada feble i dispersa fins a mig matí. La cota de neu voltarà
els 400 metres, si bé esporàdicament podrà baixar fins als 200 metres.

Temperatures
Les temperatures seran lleugerament inferiors en general. Hi haurà glaça-
des entre moderades i fortes a l'interior i febles i locals al litoral. Rondaran
entre -9 i -4 ºC al Pirineu, entre -7 i -2 ºC al Prepirineu i a la depressió
Central, entre -4 i 1 ºC al prelitoral, i entre 0 i 5 ºC al litoral si bé podran ser
localment més baixes en algun racó no afectat pel vent. Pel que fa a les
màximes seran similars i ocil·laran entre 1 a 6 ºC al Pirineu, si bé seran
negatives al vessant nord del Pirineu, entre 3 i 8 ºC al Prepirineu, a la
depressió Central i al prelitoral i entre 5 i 10 ºC al litoral.

Visibilitat
Visibilitat entre bona i excel·lent. Al vessant nord del Pirineu, serà entre
regular i dolenta tot el jorn.

Vent
Bufarà vent de component nord i oest entre fluix i moderat, amb cops forts
fins a mitja tarda a les terres de l'Ebre i al litoral de l'Empordà, i fins i tot
amb alguns cops molt forts al matí a l'Alt Empordà i al massís del Port. Tot
i això, al nord de la depressió Central, del litoral i prelitoral central, i a l'in-
terior del quadrant nord-est serà a estones fluix i de direcció variable. Al
final del dia s'afeblirà i quedarà fluix i variable en conjunt.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL I NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

6º 0°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Ruiz Félez, Jaime 

Plaça Major, s/n (Urb. Les Tres Cales) (L'Ametlla de Mar) 977457821/606347127

Téllez Gallego, Celia Eugenia

Pza. Alfonso XII, 6  (Tortosa) 977440342

Ulldemolins Reverter, Xavier      

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Artur Salom - Àngela Salom

Passatge Júpiter, 18  (Amposta) 977704076

Mercè Bel - Carles Mur                

Sant Isidre, 87   (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

Compartir projectes  i somnis  amb la teva
parella, agregarà una dimensió a la relació,
però no oblidis ser més complaent, no
intentis sempre imposar-te. 

Taure
20/4 al 19/5

Els dons astrals emfatitzen les relacions
amoroses, avalant  una excel·lent connexió.
També pot néixer una nova relació amb
gran fort impuls sensual.  

Bessons
20/5 al 21/6

Comences a percebre  certa inquietud
emocional: vols viure una cosa diferent,
sexy i que et tregui de la rutina. Ves amb
compte amb els teus desitjos.  

Cranc
22/6 al 21/7

Actituds poc clares amenacen el teu pano-
rama sentimental, posa en ordre els teus
sentiments i les teves prioritats  i no t’afan-
yis a prendre decisions. 

Lleó
22/7 al 22/8

La teva relació amorosa necessitava estí-
muls  permanents: vetllades íntimes, sorti-
des  romàntiques o una nit de passió encesa
poden ser magnífiques variants. 

Verge
23/8 al 21/9

El teu aspecte  més sentimental dominarà  el
panorama  de la jornada; només tindràs  al
teu cap les preocupacions de l’amor: con-
centra’t en el teu cor. 

Balança
22/9 al 22/10

Un reencontre amb un amor del passat  t’afir-
ma en la certesa que no tot està oblidat,  valo-
ra les opinions dels que coneixen la teva histò-
ria i t’estimen bé. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Influències celestes  favorables  estimulen  la
tendresa  i l’afinitat  al teu  món  sentimental,
en una jornada  especialment  favorable  per
reforçar els llaços de parella.

Sagitari
21/11 al 21/12

Les vacil·lacions en la teva vida amorosa et
col·loquen en un lloc de nosa i irritació, tracta
de calmar-te i reflexionar. En el plànol laboral, hi
ha un problema.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les discussions permanents en la teva
parella no fan més que ressaltar l’evident:
és el moment de fer un examen dels sen-
timents i analitzar què és el que passa.  

Aquari
20/1 al 18/2

Temps per a la reflexió: cerca en el teu interior
què és el que desitges en l’amor, no esperis
complir amb les expectatives dels altres, sinó
amb el teu cor..

Peixos
19/2 al 20/3

En l’amor, fes més atenció a les necessi-
tats de la teva parella. Estàs actuant de
forma egoista i amb el temps això podria
portar distància.    
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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
COMPRO PÀRQUING CEN-
TRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
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

Tècnics titulats en jardi-
neria. Pressupostos sense
compromís per creació o
manteniment.Descomptes
segons volum de
feina.Gespes,escarificats,p
odes,control de plagued
(morrut palmeres),optimitza-
ció del reg,rocalles,planta-
cions.Utilitzem màquines
silencioses.

Telèfons: 
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

Conjuntament, doncs,
denuncien la subsidència de
la zona, reclamen solucions
per restaurar els cabals
ecològics de l'Ebre i que els
sediments arribin al tram
final del riu, i anuncien que
faran pressió política per
restaurar l'equilibri natural
del delta. En una trobada a
la Reserva Riet Vell també
han mostrat als assistents
un dels reflectors que s'han
instal·lat per mesurar, cien-
tíficament, l'enfonsament
del Delta de l'Ebre.
"Que el delta s'enfonsa per
falta de sediments és un
fet", ha sentenciat Ignasi
Ripoll, representant de
SEO/BirdLife a les Terres
de l'Ebre, "això fa que
necessitem aportació de
sediments". Precisament
amb aquest objectiu, i coin-
cidint amb la celebració del
Dia Mundial de les Zones
Humides -que es comme-
mora demà dilluns 2 de
febrer-, s'ha presentat la
'Campanya pels sediments',
en la qual treballaran con-

juntament diferents entitats
ecologistes del territori.
La intenció és, sobretot,
mobilitzar i sensibilitzar
sobre aquesta qüestió, i tre-
ballar colze a colze amb els
investigadors per fer un pla
de gestió dels sediments.
Primer fent baixar els sedi-
ments que actualment es
queden atrapats als dife-
rents embassaments
ebrencs, i després aportant
arena a la desembocadura
per evitar que desapareguin
les platges de la zona (així
com les catalanes i les
valencianes). Amb l'estudi a
la mà, ha exposat Ripoll,
"intentarem pressionar els
agents polítics i administra-
tius de Catalunya, Espanya i
Europa perquè facin que
aquests sediments baixin
d'una manera o d'una altra".
El representant de
SEO/BirdLife ha posat com
a exemple illes de diversos
indrets del món que, amb el
canvi climàtic, estan "sen-
tenciades a desaparèixer".
Per contra, els deltes es
poden salvar, ha dit, amb
una aportació de cabals
d'aigua adequats. "Tenim
una solució a un problema
ambiental i volem que s'apli-
qui", ha remarcat.

Micromecenatge
Josep Juan, membre de la
'Campanya pels sediments',
ha explicat que una de les
potes de la iniciativa se cen-
tra en aconseguir finança-
ment, a través de microme-
cenatge. Els diners s'utilit-
zaran, d'una banda, per fer

cartells permanents que es
col·locaran en diversos
punts del delta i que infor-
maran dels seus problemes
ambientals, i d'altra banda,
per fer publicacions per arri-
bar a més gent i difondre la
qüestió de la regressió del
territori. La iniciativa de
crowdfunding 'SOS: salvem
lo Delta de l'Ebre!', amb la
qual es vol recollir 2.000
euros, va començar aques-
ta setmana i s'allargarà fins
el 8 de març.

Base científica
Tot i que a nivell científic, ha
assegurat Ripoll, hi ha estu-
dis que demostren de
manera "fefaent" l'enfonsa-
ment del Delta de l'Ebre,
s'han col·locat uns reflec-

tors que, a través de sen-
yals electromagnètics
enviats per satèl·lit, poden
mesurar de forma molt pre-
cisa aquest moviment.
Actualment n'hi ha 17 repar-
tits per tota la superfície
deltaica, però se
n'instal·laran fins a 24 per
poder tenir, així, "un mapa
d'enfonsament del delta".
"Si indiquen que perd alguns
mil·límetres cada any", ha
assenyalat Ripoll, "es pot
demanar que es busquin
solucions" amb una base
sòlida.

Un problema invisible
Susanna Abella, membre de
la Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE), ha recordat
que sempre han posat

sobre la taula que "l'Ebre
sense cabals és la mort del
delta". Així, ha reivindicat
tant la importància dels
cabals líquids, "que assegu-
raran els ecosistemes",
com dels sòlids, que supo-
sen "la supervivència física
del Delta de l'Ebre".
"Quant a cabals líquids hi ha
una postura clara de l'admi-
nistració, però els cabals
sòlids són els grans obli-
dats", ha afirmat. En aquest
sentit Abella ha denunciat
que l'administració de l'es-
tat espanyol, i també la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre, "neguen l'existèn-
cia d'aquest problema o l'in-
tenten camuflar per no
haver-lo d'abordar".
(FOTO: ACN).

Campanya per reclamar que es posi solució a
la subsidència del Delta de l'Ebre

SEO/BirdLife, la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre, Ecologistes en
Acció i altres entitats del
territori han presentat,
aquest diumenge, la
'Campanya pels sedi-
ments', que es durà a
terme durant els pròxims
mesos per fer difusió de
la crítica situació que viu
el Delta de l'Ebre. 

La instal·lació d'una vintena de reflectors al territori permet mesurar científicament el seu enfonsament

ENGEGADA PER ENTITATS ECOLOGISTES

“El delta s’enfonsa

per falta de 

sediments”, 

per això s’ha creat

la ‘Campanya pels

sediments’

ACTUALITAT

ACN


