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Premis obtinguts per diversos cellers de la DO de la Terra Alta al concurs internacional de Grenaches:  9 medalles d’or i 5 de plata

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha acompanyat aquest dilluns al vespre els representants i els empresaris del vi de la Denominació d’Origen Terra Alta en el
lliurament de premis del concurs internacional Grenaches du Monde, celebrat a Perpinyà. Xavier Pallarès s’ha mostrat molt satisfet dels premis obtinguts pels diversos cellers de la DO
Terra Alta perquè “és un orgull per a les Terres de l’Ebre comptar amb aquest reconeixement mundial a un producte de gran qualitat que és fruit de l’esforç incansable de la gent del
territori”. P6

Terres de l’Ebre. Tortosa finalitza l’obertura
de l’avinguda Canigó i millora la mobilitat i
estacionament a Sant Llàtzer. P4

Esports. Cap de setmana de descans i també
de vaga en el futbol territorial. Els partits de
recuperació queden suspesos.              P11

Terres de l’Ebre. Estratègia del Consell
Comarcal de la Ribera per al desenvolupament
turístic del GR-99. P6
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Segons El País, el Tribunal de Comptes ha enviat a fiscalia
l'auditoria independent encarregada per l'Hospital d'Amposta
que ha detectat 4,1 ME en 16 adjudicacions del 2013 realit-
zades pel mateix Hospital que pressumptament vulnerarien
els procediments de la llei de contractació pública. P3

El Tribunal de Comptes remet a Fiscalia

contractes de l’Hospital d’Amposta

Territori i Sostenibilitat ha aprovat el projecte de traçat del
desdoblament de la C-12 (Eix de l’Ebre) a Tortosa. Mitjançant
diversos tipus d’intervenció en funció del tram, aquesta
actuació millorarà el nivell de servei i la mobilitat de l’eix.

P3

Aprovat el traçat del desdoblament

de la C-12 a Tortosa
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12.000 exemplars 

55.000 lectors 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

La Terra Alta té aquests dies molta autoestima.
I no és per menys, després que la Denominació
d’Origen de la comarca hagi guanyat 13 meda-
lles (9 d'or i 4 de plata) en la 'Nit de les garnat-
xes del món' que es va celebrar dilluns a �l'es-
glésia dels Dominicans de Perpinyà. D'aquesta
forma la DO Terra Alta es va convertir en la més
guardonada en la tercera edició del concurs.
Aquest gran reconeixement és fruit del treball
d'aquesta comarca i les persones que han tre-
ballat per a convertir la garnatxa de la Terra Alta
en referència a escala mundial.

Per un altre costat, a Tortosa també van arribar
bones notícies el passat dimecres en aprovar-se
el projecte de traçat del desdoblament de la C-
12 (Eix de l’Ebre) al seu pas per la capital del
Baix Ebre. 
El projecte que comprèn el tram entre Vinallop i
la intersecció amb l’accés a l'EMD de Jesús min-
varà les retencions que es produeixen sovint a
l'alçada de la Plaça Corona d'Aragó. Aquesta
era una demanda de feia temps que finalment
sembla que fa un pas endavant per convertir-se
en realitat. Seguim així!

Editorial Orgull terraltí

Els productes turístics de Tortosa, els hem
vist promocionats de diferents maneres:
en fires, en exposicions itinerants de molt
bona qualitat, en un excel·lent vídeo que
podeu trobar, entre altres llocs, a la pàgina
web de l’Ajuntament... A tot arreu es visua-
litza la festa del Renaixement, la gastrono-
mia, el riu i la navegació fluvial amb el llaüt
“lo Sirgador”. 
D’aquest darrer, en vull parlar, perquè amb
aquest producte turístic sortim als actes i
productes promocionals. A la pàgina web,
observem que el descriu molt bé, el llaüt.
Parla de “lo sirgador” com d’aquella eina
turística que recupera, homenatja i actualit-
za la navegació de segles per l'Ebre al pas
per la Franja i les nostres terres. Diu que
vol posar en valor la vida de milers d'ho-
mes dedicats al transport pel nostre riu
fins als anys 50. Explica les característi-
ques de l’embarcació, les rutes que es
poden contractar, una excel·lent fotografia
tot navegant a l’alçada de Ferreries i un
telèfon de contacte.
Al juny de 2010, es va avarar a Tortosa el
llaüt “lo Sirgador”. Aquest  producte turís-
tic, el va impulsar la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya i
tenia l’objectiu de donar un nou impuls a la
navegabilitat de l’Ebre. Responia als crite-
ris inspiradors del Pla estratègic de
Turisme de les Terres de l’Ebre.
Concretament, desenvolupava una línia
estratègica de foment de la navegabilitat
de l’Ebre  amb la recuperació d’embarca-
cions tradicionals per navegar pel riu. 
Al 2012, el llaüt, després que es dissol-
gués el consorci creat entre els quatre
consells comarcals per desenvolupar el
Pla de dinamització del Turisme a les
Terres de l’Ebre, que era qui en disposava

de la propietat, va ser cedit a l’Ajuntament
de Tortosa. Des d’aleshores, l’embarcació
ja no ha tornat a funcionar com a producte
turístic. 

Amb aquest escrit voldria denunciar la
incompetència de l’actual govern municipal
tortosí que, tot i que en fa promoció, ha
estat incapaç d’aconseguir que torni a
navegar. Al·lega que els falten permisos.
De fet, els està costant més això que no
pas va costar construir-lo, legalitzar-lo i
treure’l a concurs perquè fos explotat com
a producte turístic. 

Mentre el seu germà bessó “lo Roget”,
gestionat pel municipi d’Ascó, fa viatges
entre aquest municipi i el de Miravet, “lo
Sirgador” no sirga i descansa. Actualment
està a terra, al moll del port de Deltebre,
com podeu veure a la fotografia.

El turisme dóna feina perquè crea llocs de
treball i Tortosa ni pot renunciar a crear-
los, ni a aquesta embarcació que perme-
tria recorreguts pel riu per contemplar des
de dins l’impressionant espai al seu vol-
tant: la façana fluvial, el bosc de ribera, les
illes... 

Josep F. Monclús i Benet
Alcaldable 
a Tortosa per ERC

Caldria sirgar més

OPINIÓ

El mes passat va morir ma mare i ma sogra, es van por-
tar entre elles només cinc dies, un fort cop que s'ha d'a-
nar assimilant a poc a poc. Al tanatori en un moment de
tranquil·litat de gent, ja que va ser un anar i venir conti-
nu, vaig estar pensant en els últims anys de les seves
vides.
Tant ma mare com ma sogra van haver de ser ingressa-
des a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús a causa de les
xacres que sofrien.
El fet de tenir-la amb mi, a deixar-la fora de casa, em va
causar al principi certes reticències i inquietuds, d'allí on
les posava, per falta d'experiència i de coneixement de la
institució. Poc a poc, tots els meus dubtes es van conver-
tir en confiança en veure la dedicació, el cor, l'interès, el
saber fer les coses, l'estima... en poques paraules la pro-
fessionalitat de totes aquelles persones que van cuidar
tant a ma mare i a ma sogra.

Per estar a un Centre, a un Hospital, a una institució de
cara al públic amb el qual intervé la salut i la malaltia, a
part de tot el que he dit anteriorment, també crec que hi
ha d'haver humanitat, i això és el que he tingut i he vist a
l'Hospital de la Santa Creu de Jesús.

La societat és sovint dolenta i molts cops critica a les ins-
titucions que tenim al nostre costat, inclús de vegades no
sabem ni com funcionen, la qüestió és criticar, per això
crec que si hi ha centres que fan bé les coses tenim l'o-
bligació de contar-ho, d'explicar-ho a la societat i sobre-
tot de dir-ho als professionals que allí treballen per fer-los
saber que estem satisfets amb la seva feina.

Moltes gràcies a tot el personal que ha estat al meu cos-
tat, al de ma mare i al de ma sogra, no us oblidarem mai.

Als meus fills els he dit, que si mai em trobo amb les
mateixes circumstàncies, em porten a l'Hospital de la
Santa Creu de Jesús.

Fins a sempre...

Josefa Benet

Gràcies a l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús

OPINIÓ

Llaüt al port de Deltebre, i navegant. 
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El projecte comprèn el tram
de la C-12, d’uns 6,5 quilòme-
tres de longitud, que discorre
entre Vinallop (intersecció
amb la T-331) i la intersecció
amb l’accés a Jesús. El des-
doblament de la C-12 a
Tortosa comporta una inver-
sió que s’ha estimat en 106,5
MEUR. En el projecte de des-
doblament, es poden distingir
els tres trams següents:
- Vinallop - pont sobre el canal
de la Dreta de l’Ebre (2,1 km)
En aquest tram, es preveu la
construcció d’una autovia de
tipus interurbà, separada de

la carretera actual, la qual
passarà a donar servei al tràn-
sit més local. Estarà formada
per dues calçades separades
per un mitjana; cada calçada
tindrà dos carrils de 3,5
metres, un voral exterior de
2,5 metres i un voral interior
d’1 metre.
Per a facilitar les connexions,
en el punt  inicial del tram
(Vinallop) i en el punt final es
construirà una gran rotonda a
nivell, totes dues de 60
metres de diàmetre exterior.
El projecte també inclou la for-
mació d’una via verda que
seguirà l’antiga via del ferroca-
rril Tortosa – Ulldecona i que
donarà continuïtat a la via
verda que prové de la Terra
Alta. Així mateix, es preveu la
construcció d’un viaducte
sobre el barranc de Sant
Antoni.
- Pont sobre el canal  de la
Dreta  de  l’Ebre – rotonda
pont del Mil·lenari (2,3 km)
Es preveu per aquest tram
construir una autovia de
caràcter urbà, que aprofiti la
calçada existent, amb dues
calçades separades per  una
mitjana central. Cada calçada
tindrà dos carrils de  3,5
metres i un voral interior de
0,5 metres. Al costat dret de
cada calçada es preveu la for-

mació d’una calçada lateral
(via col·lectora) de 3,5 metres
d’amplada per a facilitar l’ac-
cessibilitat a les edificacions
properes. Entre la rotonda del
pont del Mil·lenari i la zona de
la indústria Padesa, es preveu
la formació d’un camí i d’un
pas superior de vianants per a
l’accés dels vianants.
Per a facilitar els canvis de
sentit i la connectivitat del
tram, s’ha previst la construc-
ció d’una nova rotonda a 600
metres abans de la rotonda
existent del pont del Mil·lenari.
També s’ha inclòs la construc-
ció de dos passos superiors
sobre el Canal per donar con-
tinuïtat a camins laterals del
canal.
- Pont del Mil·lenari – accés a
Jesús (2,1 quilòmetres)
Correspon a una zona conso-
lidada urbanísticament on la
calçada ja està desdoblada.
En un primer tram d’uns 600
metres, fins a l’accés del
Raval de Crist), s’ha previst la
millora del paviment i de la
senyalització. A continuació,
es projecten dues actuacions
que contribuiran a la millora
de la funcionalitat, la connecti-
vitat i la integració urbana de
la infraestructura. Aquestes
són:
- Per alleugerir el trànsit i millo-

rar la seguretat viària a l’en-
torn de la plaça de la Corona
d’Aragó, se soterrarà el tronc
de la carretera amb dos
carrils (un per sentit) i es reor-
denarà la C-12 en superfície.
Així, es construirà un túnel
d’uns 860 metres de longitud
per a facilitar el trànsit de pas
i dos laterals en superfície per
als moviments més locals.
- Al final del tram –a la zona de
Jesús– es construirà una
rotonda que substituirà una
intersecció semaforitzada
existent formada per un carril
central, amb l’objectiu de faci-
litar els moviments que ara no
són possibles.

Territori i Sostenibilitat aprova el traçat del
desdoblament de la C-12 a Tortosa

El Departament de
Territori i Sostenibilitat ha
aprovat el projecte de
traçat del desdoblament
de la C-12 (Eix de l’Ebre) al
seu pas per aquest munici-
pi. Mitjançant diversos
tipus d’intervenció en fun-
ció del tram, aquesta
actuació té com a objec-
tius millorar el nivell de
servei i la mobilitat de l’eix,
que registra en algun punt
uns 15.000 vehicles diaris
de mitjana.

El projecte, que permet millorar la funcionalitat i servei de la variant de Tortosa, comporta una inversió estimada en 106,5 MEUR

L’actuació abasta 6,5 km i inclou diversos tipus d’intervenció segons el tram

L'òrgan fiscalitzador afirma que "pot deduir-se l'existència de sospites de la comissió d'alguna infracció penal" en adjudicacions

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha fet una
“valoració molt positiva”
de l’aprovació del projec-
te de desdoblament de la
C-12 al seu pas pel muni-
cipi que ha fet aquesta
setmana el Departament
de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de
Catalunya. 
Bel ha volgut agrair al
conseller Santi Vila i al
seu antecessor en el
càrrec, Lluís Recoder,
“pel seu treball en la

recerca d’una solució
apostant sempre pel dià-
leg amb el territori, a
diferència del que va pas-
sar amb el govern ante-
rior. Esperem ara que en
propers pressupostos es
puguin dotar per iniciar
l’obra”. 
L’alcalde ha avançat que
l’Ajuntament treballarà
per modificar el POUM
amb l’objectiu de desafec-
tar totes les propietats
que estaven afectades
per l’antic traçat.

Valoració ‘molt positiva’ de Ferran Bel

Segons ha publicat El País, el
Tribunal de Comptes ha
enviat a fiscalia l'auditoria
independent encarregada per
l'Hospital Comarcal
d'Amposta que ha detectat
4,1 milions d'euros en 16
adjudicacions realitzades
durant l'any 2013 pel mateix
Hospital que pressumpta-
ment vulnerarien els procedi-
ments de la llei de contracta-
ció pública. També s'ha ele-
vat a fiscalia l'adjudicació per
part Fundació Privada de
Serveis Socials del Montsià -
FUSSMONT -empresa que
depèn de l'Ajuntament i que
presideix Manel Ferré- del

servei de transport adaptat a
Ambulàncies Baix Ebre per
141.000 euros.
ERC d'Amposta va remetre
tota esta documentació al
Tribunal de Comptes, que al
seu torn, ha decidit desvincu-
lar-se de la investigació i tras-
passar-la a Fiscalia "per
entendre que dels fets denun-
ciats pot deduir-se l'existèn-
cia de sospites de la comis-
sió d'alguna infracció penal",
segons la documentació a la
qual ha tingut accés El País. 
Tal com reflecteix el portal
Aguaita.cat, divendres passat
la CUP Terres de l'Ebre va
insistir a demanar responsa-

bilitats polítiques als mem-
bres del Consell
d'Administració de SAGESSA
de les Terres de l'Ebre "per la
manca de control en la ges-
tió, que ha fet possible un
presumpte malbaratament de
diners públics en la gestió de
la sanitat pública. I aquesta
vegada especialment, a
Manel Ferré, ja que com a
president de l'Hospital
Comarcal d'Amposta i el
Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC), la seua
tasca és la de controlar la
gestió dels diners públics",
van reclamar en una roda de
premsa a les portes de

l'Ajuntament d'Amposta.
Els contractes adjudicats
suposadament de forma irre-
gular abasten des del submi-
nistrament elèctric al mante-
niment de maquinària pas-
sant pel servei d'ajuda domi-
ciliària o el de restauració. El
Laboratori de Referència del
Camp de Tarragona, S.L. va
cobrar sense contracte
235.939€ de l'hospital per
proves analítiques. També
FUSSMONT va facturar el
2013 sense contracte a
l'hospital 76.972€ (+IVA) pel
servei d'ajuda a domicili.
El mateix divendres, un
comunicat penjat al seu

Facebook, CiU Amposta va
voler desmentir les afirma-
cions de la CUP i va subratllar
que l'auditoria "va detectar
els errors administratius que
s'havien produït, donant tota
la informació al consell d'ad-
ministració. Aquesta informa-
ció es va transmetre als
grups polítics amb la finalitat
de donar la màxima trans-
parència. Cal dir que, quan es
van presentar les propostes
al consell d'administració de
l'Hospital per tal de subsanar
els errors i ajustar els proce-
diments al que mana la llei,
ERC no va votar a favor de
fer aquests canvis, s'hi va

abstenir", afirma el comuni-
cat. CiU Amposta recorda
que en el darrer ple es va
aprovar amb els vots de l'e-
quip de Govern encarregar
una altra auditoria dels anys
anteriors. "La voluntat és per
davant de tot fer les coses
ben fetes i ser transparents”.

El Tribunal de Comptes remet a Fiscalia contractes 
de l’Hospital Comarcal d'Amposta
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Aquesta actuació tindrà
una repercussió molt
important en forma de
millora de la connectivitat
del barri, mobilitat i també
amb la creació de noves
places d'estacionament.
Una vegada finalitzada l'o-
bra, el carrer Barcelona
serà de sentit únic d'entra-
da al centre de la ciutat.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, la tinent d'al-
calde de Serveis al
Territori, Meritxell Roigé, i
el regidor de barri, Alfredo
Ferré, han presentat
aquesta setmana els
detalls d'aquesta actuació

urbanística. Els ha acom-
panyat el president de l'as-
sociació de veïns de Sant
Llàtzer, Alejandro Gibello.
El tram de l'avinguda
Canigó objecte de millora
està situat entre el carrer
Martorell i el barranc de
Caputxins, en la cruïlla
amb el carrer Barcelona.
Té una longitud de 270
metres i la superfície de
pavimentació és de 3.660
m2. L'actuació inclou l'as-
faltat de la calçada, vore-
res, enllumenat i prolonga-
ció del mur de protecció
que separa el carrer de
les vies del ferrocarril.
L'obra s'ha adjudicat a
Also Casals per 101.165
euros i el termini d'execu-
ció és de 3 mesos.
La conversió en sentit
únic del carrer Barcelona,
que serà d'entrada a
Tortosa, permetrà rebai-
xar el volum de trànsit de
vehicles i millorar, d'a-
questa manera, la con-
vivència al barri entre
veïns, vianants i conduc-
tors. De resultes d'aquest
canvi circulatori, l'allibera-
ment d'espai al carrer
Barcelona facilitarà la cre-
ació de noves places d'es-

tacionament de vehicles i
s'habilitarà un nou tram de
carril bici.

Restriccions de trànsit
per la urbanització del
carrer Ferran Arasa

D’altra banda,
l’Ajuntament de Tortosa
informa que, en el marc
de les obres de
parcel·lació del Pla Parcial
Temple Sud, s’inicien les
obres d’urbanització del
carrer Ferran Arasa, que
obligarà a restringir pun-
tualment la mobilitat en
aquest àmbit. El carrer

Ferran Arasa connecta la
plaça del Bimil·lenari amb
la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra i el
carrer Ferran d’Aragó, el
qual també s’està urbanit-
zant i permetrà connectar
el centre de Tortosa amb
els portals de Ciutat Nord
i Centre, esdevenint un
nou accés a la ciutat des
del sud. Amb aquestes
obres es farà encara més
permeable l’entrada a
Tortosa des d’aquest punt
i es millorarà la connexió
amb l’àrea comercial dels
portals. La Policia Local
senyalitzarà degudament

tota la zona per minimitzar
les molèsties a conduc-
tors, vianants i veïns.

L'Ajuntament de
Tortosa ha presentat
les obres de pavimen-
tació de l'avinguda
Canigó en el seu tram
més proper al carrer
Barcelona, que per-
metrà completar la
millora de tot el vial i
obrir-lo definitivament
a la circulació de vehi-
cles i vianants. 

La Secció Local d’ERC de
Xerta va acordar el passat
28 de gener presentar-se en
coalició amb Moviment
d’Esquerres (MES) a les pro-
peres eleccions municipals
del mes de maig. En la legis-
latura 2007-2011, ERC va
estar al front de l’Alcaldia de
Xerta els dos últims anys, en
pacte de Govern amb el PSC;
durant aquesta legislatura,
ha format part del govern de
coalició municipal integrat
per totes les forces políti-
ques. Sota les bases d’obrir
el partit per sumar persones
i col·lectius amb esperit pro-
gressista, i d’apostar decidi-
dament per la regeneració
democràtica i treballar per
crear un nou país des de
sota, neix aquesta voluntat
d’establir coalicions als muni-
cipis amb les principals for-
ces d’esquerres i, el cas de
Xerta, n’és un exemple més.
El candidat de la coalició
entre Moviment d’Esquerres i

Esquerra Republicana, Roger
Aviñó i Martí, és representant
de MES. 
Aviñó té 28 anys, és llicenciat
en Ciències Polítiques i de
l’Administració per la
Universitat de Barcelona i
Màster en Lideratge per a la
Gestió Política per la
Universitat Autònoma de
Barcelona. A més de
col·laborar en diferents asso-
ciacions del municipi, Roger
Aviñó ha estat vuit anys regi-
dor independent de

l’Ajuntament de Xerta, perío-
de en el qual ha gestionat les
regidories de Cultura,
Joventut, Festes i Hisenda.
El número dos de la llista de
la coalició serà Rubén
Alegria, actualment secretari
d’Organització de la secció
local d’ERC i membre de
l’Executiva de la Federació
de l’Ebre. Alegria ja va ser
regidor d’Hisenda i de Sanitat
de l’Ajuntament de Xerta
durant la legislatura 2007-
2011.

Roger Aviñó, alcaldable de la coalició entre
Moviment d’Esquerres i Esquerra a Xerta

Els alcaldes del Consorci de
la Ruta dels Tres Reis, for-
mat per Alcanyís (Juan
Carlos Gracia), Morella
(Rhamsés Ripollés), i Tortosa
(Ferran Bel), han presentat la
nova pàgina web d'aquest
projecte turístic
(www.ruta3reyes.com /
www.ruta3reis.com), un por-
tal d'internet que vol ser
innovador, clar i apte per a
múltiples plataformes, en
línia amb el que el turista
actual vol trobar quan es
connecta a la recerca d'in-
formació turística. També ha
estat presentada una targeta
de fidelització "Privilegium"
associada a la Ruta dels
Tres Reis, que ofereix als
seus usuaris descomptes i
regals en els tres municipis.
Durant l'acte de presentació,
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha incidit en què "aques-
tes noves web i targeta
demostren el treball pas a
pas, sense grans velocitats,
però si constant, d'un con-
sorci capaç d'aglutinar sinèr-
gies entre ciutats a l'hora
d'obtenir objectius i benefi-
cis comuns per a tots els
seus ciutadans". Bel, el qual
s'ha mostrat confiat en
seguir avençant en la conso-
lidació de la Ruta dels Tres
Reis, ha agraït la col·labora-
ció i l'entesa amb els ajunta-
ments d'Alcanyís i Morella,
fent esment també del gran
potencial de la web i els
seus annexes a les xarxes
socials per, com ha dit,
"poder arribar a milers de
turistes".

Web de la Ruta
dels Tres Reis

Nou establiments de
Jesús formaran part de
Ia  I Ruta de Tapes de
Jesús que estarà funcio-
nant  del 12 al 15 i del
19 al 22 de febrer, coin-
cidint amb el cap de  set-
mana del canarval i el de
la XX Fira de l'Oli de les
Terres de l'Ebre. Amb un
preu de dos euros i mig
es podrà degustar una
tapa i una beguda a
escollir al Forn de Carlos
Ripollès, Bar Modern,
Bar Olímpic, Bar
Deportes, Bar
Jesusseports, Bar
Restaurant Sant
Francesc, Taverna JP,
Bar Restaurant la Gela i
Bar Restaurant Equitor.

Ruta de Tapes, a
Jesús

L’Ajuntament finalitza l’obertura de l’avinguda Canigó i millora la
mobilitat i estacionament en tot aquest àmbit a Sant Llàtzer

Aquesta setmana s‘han presentat les obres que tenen un termini d’execució de tres mesos

Ha estat presentat aquesta setmana

TORTOSA

ACTUALITAT

Serà en benefici de la pro-
tectora d’animals ARCA
Tortosa, avui divendres
de 15 a 21 hores i demà
dissabte, de 9 a 21

hores. “També podeu por-
tar mantes  (Usades o
noves). Lloc:
Supermercat Simply a
Tortosa. 

Recollida solidària de
menjar

En benefici de la protectora ARCA Tortosa

L’Ajuntament també

informa que hi ha

restriccions de trànsit

per la urbanització del

carrer Ferran Arasa
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El Centre D'Estètica Especialitzada Luxor formarà part de la xarxa de Centres Especialitzats en Hiperpigmentació
(taques de la pell) de Mesoestetic   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

R

Segons nota del Consell
Comarcal del Montsià, de
les 782 persones en situa-
ció d’atur ateses, 465 han
format part del dispositiu
d’inserció sociolaboral
Activa’t de Montsià Actiu,
projecte de l’ens comarcal,
d’aquestes un total de 219
en situació d’atur (el 47%)
han aconseguit un contrac-
te laboral durant  l’any
2014. 
L’equip tècnic d’Activa’t ha
desenvolupat més de
1.800 mesures ocupacio-
nals, com per exemple
pràctiques no laborals en
empreses, orientació i qua-
lificació professional,
mediació laboral, entre
molts altres recursos d’a-

quest dispositiu, que ofe-
reix el seus serveis a tots
els municipis del Montsià,
per fomentar, d’aquesta
manera, la proximitat del
servei a tots les persones
en situació d’atur, fomen-
tant la igualtat d’oportunitat
i l’equilibri territorial.
Ivan Romeu, consell comar-
cal responsable institucio-
nal del projecte Montsià
Actiu valora aquests resul-
tats “molt positivament”.
Per Romeu  iniciatives com
aquesta contribueixen al
“desenvolupament econò-
mic de la comarca” i també
a una “millora de la qualitat
de vida de la gent mes
necessitada”, en aquest
cas de més de 200 famí-
lies, acaba dient.

Per aquest motiu Romeu ha
volgut insistir en què pro-
jectes com aquest s’han de
“mantenir i potenciar”, per-
què les dades evidencien la
seva eficàcia, i amb unes
tècniques “força efectives”.
El dispositiu d’inserció
sociolaboral ACTIVA’T, és
una acció que és desenvo-
lupa en el marc del projec-
te Montsià Actiu que pretén
donar suport a les perso-
nes en situació d’atur, ofe-
rint una sèrie de mesures
ocupacionals per tal d’afa-
vorir la millora de l’ocupabi-
litat i la inserció laboral d’a-
quest col·lectiu i que comp-
ta amb el suport del SOC.
Per a més informació
sobre els dispositiu d’inser-
ció sociolaboral ACTIVA’T

podeu consultar la web
http://actiu.montsia.cat/oc
upacio/activat/
Aquesta acció ha estat sub-
vencionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya

en el marc del projecte
“Treball a les 7 comarques”
i amb el finançament del
Servei Públic d’Ocupació
Estatal i el Fons Social
Europeu.

Una important troballa
medieval ha tingut lloc a la
Torre de la Candela, de
l’Aldea, durant  l’execució de
l’obra de rehabilitació de la
torre i l’adequació com espai
de lleure de l’entorn de la
mateixa. L’arqueòleg, Joan
Martínez, informava que “a
l’entorn de la Torre de la
Candela des dels Serveis
Territorials ja feia temps que
sabíem que hi havia restes
vinculades, com un jaciment
medieval. Quan es va enge-
gar el projecte ja es va veure
que calia la prevenció d’un
control i excavació arqueolò-
gica. Aquest control ha anat
a càrrec de l’arqueòleg Toni
Cartes. Arran d’aquest
seguiment que hem fet de
l’obra hem descobert aques-

ta gran cisterna.
Normalment a les Torres
Medievals va associat un
petit poblament, fet que
demostra la troballa. A l’aljub
trobat s’estima que tindria
una cabuda per 40.000
litres d’aigua, encara que
estaria pendent de confirma-
ció. La Torre de la Candela
data del segle XII, i l’aljub
dataria de la segona quinze-
na del segle XIII. Pensem
que la troballa pertany a un
assentament cristià. Les
Torres de Guaita eren un sis-
tema defensiu imprescindi-
ble després de la conquesta
cristiana”. A les excavacions
també s’han trobat restes de
caducs i vaixella que estan
sent estudiats Dani Andreu,
alcalde de l’Aldea, per la

seua part, deia que “quan
estiguin acabes les obres de
restauració de la Torre
podrem visualitzar una con-
nexió directa amb totes les
torres de guaita: la de Camp-
Redó, la d’Oriola, la del
Castell d’Amposta, la de
Burjasènia, la Torre de
l’Ermita inclús la de
Benixarop que queda molt
lluny. Està visualment con-
nectada. Podrem visualitzar
la plana deltaica i evident-
ment el nostre riu”.
L’Ajuntament de L’Aldea té
la voluntat de rehabilitar la
Torre de la Candela i dels
espais que l’envolten amb la
finalitat de preservar un
patrimoni històric de valor
incalculable i a l’hora crear
un nou equipament turístic,

en forma d’àrea de lleure,
que s’ha de relacionar amb
la Via Verda que ha de trans-
córrer des de Tortosa fins a
Deltebre i amb els senders
de gran recorregut GR-92
(Sender del Mediterrani), GR-
99 (Sender de l’Ebre) i GR-
192 (Ruta del Vent), consti-
tuint-se aquest àmbit en un

lloc de parada i/o per què no
en un lloc de sortida i arriba-
da, i poder alhora gaudir d’a-
questa obra de l’arquitectura
defensiva de la mar de
l’Ebre. La Torre de la
Candela està situada a la
part de ponent del terme
municipal de l’Aldea, molt
prop del nucli d’Amposta. 

Un Aljub medieval, descobert a la Torre de la Candela

‘Aire fresc’ per a
l’economia del
Camp i de
l’Ebre

El dispositiu d’inserció sociolaboral de Montsià Actiu
«assoleix un 47% d’inserció al 2014»

«De les 465 persones que han participat activament en el dispositiu, un total de 219 han aconseguit un contracte laboral»

Al terme municipal de l’Aldea

ACTUALITAT

L'economia del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre tanca l'exercici del
2014 amb millors resultats
que l'any anterior i el 2015
encara es presenta més opti-
mista. "Aire fresc" segons les
quatre cambres de comerç i
la URV, que aquest dimarts
han presentat l'informe de
conjuntura del quart trimestre
del 2014. Porten més d'una
quarantena d'edicions i, per
primer cop, des de l'inici de la
crisi, l'estudi revela que l'ocu-
pació ha crescut en comptes
de destruir-se'n, en concret en
un 2,5% -representa un aug-
ment net de 7.500 persones-.
Per contra, hi ha indicadors
que segueixen amb mala
nota. Les cambres també han
lamentat la pèrdua de pes de
l'aeroport reusenc i que
Barcelona s'emporti "tot el
pastís".

17 membre de
PAH, citats a
declarar

Disset membres de la
Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca a l’Ebre han estat
citats a declarar davant el jut-
jat d’Amposta arran d’una
denúncia de Catalunya Caixa.
Se’ls imputen nou delictes per
l’ocupació de la sucursal de
l’entitat bancària a la capital
del Montsià el passat mes de
novembre. La PAH Ebre i el
Grup de Suport contra la
Repressió de les Terres de
l’Ebre han demanat a la ciuta-
dania que se sume a les con-
centracions de suport que tin-
dran lloc els pròxims 19, 20 i
25 de febrer al jutjat
d'Amposta en solidaritat amb
les disset persones citades.
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El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha acompanyat
aquest dilluns al vespre els
representants i els empre-
saris del vi de la
Denominació d’Origen
Terra Alta en el lliurament
de premis del concurs
internacional Grenaches du
Monde, celebrat a
Perpinyà. Xavier Pallarès
s’ha mostrat molt satisfet
dels premis obtinguts pels
diversos cellers de la DO
Terra Alta perquè “és un
orgull per a les Terres de
l’Ebre comptar amb aquest
reconeixement mundial a
un producte de gran quali-
tat que és fruit de l’esforç
incansable de la gent del
territori”. En aquesta terce-
ra edició del Concurs

Internacional de les
Garnatxes, la delegació
catalana s’ha emportant un
total de 22 premis, la
major part dels vins guar-
donats han estat els cellers
i cooperatives de la DO
Terra Alta. En concret, han
aconseguit 9 medalles d’or
els vins: Cent x Cent 2013
de Vins del Tros de Vilalba
dels Arcs; Gandesola Rpse
2013 del Celler Cooperatiu
de Gandes; l’Avi Arrufí
2013 del Celler Piñol de
Batea; l’Indià 2013 de
Pagos de Híbera del Pinell
de Brai; LaFou Els Amelers
2013 del Celler LaFou de
Batea; Rebels de Batea
blanc 2013 del Celler 7
Magnífics de Batea; Via
Edetària Negre 2013 del
Celler Edetària de
Gandesa; Merian Blanc
2013 del Celler Tarroné de
Batea i el Tern Garnatxa
blanca 2013 del Celler

Tern de Batea. A més de
les 5 medalles de plata
pels vins: Edetària selecció
2012 del Celler Edetària
de Gandesa; Il·lusió 2014
del Celler Xavier Clua de
Vilalba dels Arcs; Llàgrimes
de tardor blanc 2013 de
l’Agrícola St. Josep de Bot,
Tipicitat 2010 del Celler
Batea i el Torremadina
selecció 2009 del Celler

Tarroné de Batea. 
Alhora el delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, juntament amb el
president del Consell
Comarcal de la Terra Alta i
alcalde de Gandesa, Carles
Luz, també participaren en
la presentació de la candi-
datura de la DO Terra Alta
com a seu de la celebració
d’una nova edició d’aquest

Concurs Internacional de
les Garnatxes. Xavier
Pallarès ha explicat que “la
candidatura està força
madura i, si bé, cal que
fem encara un treball més
intens, crec que la qualitat
de la DO Terra Alta no és
discutible i, per tant, és
molt possible que la seu
del concurs el 2017 sigui a
casa nostra”.

A finals del passat mes de
gener i en el marc de la
Fira Internacional del
Turisme (FITUR) celebrada
a Madrid, el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient va convocar
una reunió de treball a les
set comunitats autònomes
(Cantabrià, Castella-Lleó,
País Basc, La Rioja,
Navarra, Aragó i Catalunya)
per on passa el Camí

Natural de l’Ebre-GR-99,
conegut també a la Ribera
d’Ebre com el Camí de
Sirga. L’objectiu d’aquesta
sessió de treball va ser la
presentació de l’estratègia
dissenyada per l’ens
comarcal per tal d’imple-
mentar un projecte per al
desenvolupament turístic
del GR-99 i l’estudi i anàlisi
de la possibilitat de
col·laborar i treballar con-

juntament totes les comuni-
tats autònomes i el
Ministeri, en la implementa-
ció  de l’estratègia per al
desenvolupament turístic a
l’entorn del GR-99.
La presentació realitzada
pel Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre va ser valora-
da molt positivament per
part de tots els assistents,
validant el full de ruta pre-
sentat per la Ribera

d’Ebre.l’àrea EbreBiosfera
del COPATE, i el suport de
la resta de consells comar-
cals de les Terres de l’Ebre
per on passa el GR-99.
A partir d’aquesta sessió
de treball, i durant els pro-
pers mesos, es treballarà
per aconseguir que el

recurs GR-99-Riu Ebre
pugui esdevenir un produc-
te turístic de referència en
els mercats nacional i inter-
nacional, aprofitant  les
experiències que s’han
desenvolupat als principals
rius europeus, com el
Danubi, el Rin o el Loira.

Estratègia per al desenvolupament turístic del
GR-99 per on passa el Camí Natural de l’Ebre

Segons nota de
l’Ajuntament d’Ascó, tot i
que l’anomenat Pla de
Restitució de Flix contem-
plava la construcció,
aigües avall, de diversos
nous pous d’abastiment
per garantir el subministra-
ment d’aigua potable a la
població riberenca en cas
de contaminació,
“Acuamed encara ni tan
sols ha fet prospeccions
per comprovar que al
subsòl de l’indret on vol
construir el nou pou efecti-
vament hi ha aigua”.  El Pla
de Restitució de Flix, de
fet, va ser una iniciativa
que pretenia evitar el risc
que la contaminació arri-
bés a les aixetes domèsti-
ques mitjançant la cons-
trucció de noves fonts de
captació d’aigua.
L’Ajuntament d’Ascó
denuncia que aquest pla ha
estat “un fracàs rotund,
perquè no ha complert el
seu objectiu”. Mentre les
obres de descontaminació
de Flix avancen fins al punt
d’estar gairebé enllestides,
durant tots aquests mesos
la població d’Ascó, la pri-
mera aigües avall que es
veuria afectada, ha estat
exposada al risc de beure
aigua contaminada. El con-
sistori comparteix les
recents declaracions de la
cap de projecte de descon-
taminació de Flix quan va
afirmar a TV3 que “el risc
zero no existeix” i per
aquest motiu insta
Acuamed a iniciar d’una
vegada unes obres que
haurien hagut d’estar lles-
tes abans de començar a
remoure els llots tòxics.

L’Ajuntament
d’Ascó acusa
Acuamed de

posar en risc la
població

«És un orgull comptar amb un reconeixement mundial per
l’excel.lència del vi de la DO Terra Alta»

El delegat de Govern a l’Ebre recolza la candidatura de la DO Terra Alta com a seu del concurs Grenaches du Monde

Presentada pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

ACTUALITAT
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El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha presentat les
diferents accions que, a
través del projecte Baix
Ebre Avant, es realitzaran
al llarg d’aquest any 2015
per tal de crear valor afe-
git al territori, impulsar els
sectors turístic i agroali-
mentari, i dinamitzar l’eco-
nomia. En total, s’inverti-
ran 220.795€ en el con-
junt de les cinc accions
que es duran a terme al
llarg de l’any. Una xifra que
per al president del
Consell Comarcal de Baix
Ebre, Lluís Soler, mostra
que “des de l’ens comarcal
estem treballant en la línia
de donar suport a dos sec-
tors estratègics del territo-
ri que ens han de permetre
enfortir l’economia, la pro-
jecció turística i generar
noves possibilitats d’ocu-
pació”. De fet, les dife-
rents accions plantejades
donen resposta a les
necessitats i inquietuds
citades per les empreses.
Assessorament empre-
sarial i formació 
Segons la nota del CCBE,
per aconseguir aquests
objectius, les accions es
centraran en millorar la
competitivitat de les
empreses dels sectors
turístics i agroalimentari i
fomentar la cooperació
entre elles. D’aquesta

manera, una de les actua-
cions consistirà en l’asses-
sorament individual i pro-
fessionalitzat a dotze
empreses, per part d’una
sèrie d’experts externs,
per tal de detectar les
seves mancances, poten-
ciar la seva gestió empre-
sarial i aconseguir incre-
mentar els seus resultats.
En la mateixa línia es realit-
zaran dues accions més.
Una primera, un cicle de 6
seminaris anomenat Pesca
a la xarxa! per tal que els
empresaris aprenguin a
impulsar el seu negoci a
través d’Internet i a través
de les noves eines comer-
cials i de difusió i, una
segona, un seminari de
Creació de producte
turístic, dirigit a les empre-
ses que vulguin potenciar
l’activitat turística i la
comercialització directa
dels seus productes i que
comptarà amb sessions
obertes i sessions d’asses-
sorament individualitzat. A

part d’assessorament
empresarial, aquest any, i
amb l’objectiu de formar a
les persones demandants
d’ocupació i augmentar les
seves possibilitats d’inser-
ció al mercat laboral, es
realitzarà un curs de 360
hores de professionalitza-
ció en sector de l’hostale-
ria. Finalment, es conti-
nuarà realitzant suport i
assistència tècnica profes-
sional per a la posada en
marxa de l’EbreTerra,
Centre d’Inspiració
Turística. El conjunt d’a-
questes accions han estat
finançades pel Consell
Comarcal de Baix Ebre i
subvencionades al 90% pel
Servei d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels
Programes de suport al
desenvolupament local i
cofinançades pel Fons
Social Europeu i el Servicio
Público de Empleo Estatal,
del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Inversió de més de 220.000 Euros

del Consell Comarcal del Baix Ebre
Per dinamitzar els sectors turístic i agroalimentari

El candidat del PSC a l’alcal-
dia d’Amposta, Francesc va
oferir una conferència
“L’Amposta que somio serà
imparable” en què va avançar
ja les principals propostes i
prioritats, amb l’atenció a les
persones com a eix vertebra-
dor, per un “canvi serè, res-
ponsable i seriós” a la ciutat
després de 28 anys de
govern de CiU. “Vull ser alcal-
de”, Vva introduir Miró, “per-
què he comprovat amb la
gent, al carrer, que tots som
conscients que cal un canvi
per Amposta”. El dirigent
socialista va exposar que les
propostes presenta sorgei-
xen de les reunions que ha

mantingut amb més de 100
persones, “ha estat un cara a
cara franc”, i també amb enti-
tats i col·lectius.
Miró es va comprometre de
seguida: “Em deixaré la pell
en la lluita per eradicar l’atur
a la nostra ciutat, per aconse-
guir el benestar dels ampos-
tins i ampostines. Cada famí-
lia, cada persona a l’atur és
una angoixa que exigeix res-
posta immediata per part de
l’Ajuntament”. I no va deixar
d’insistir en la necessitat
d’una “Amposta líder a l’Ebre
que vetlli perquè ningú quedi
abandonat a la seva sort”.
Per a això, ha assegurat que
destinarà els recursos allà on

siguin més necessaris i
impulsarà les polítiques muni-
cipals necessàries per crear
ocupació, per atendre els
més desfavorits, per ajudar
les entitats que “treballen per
la gent d’Amposta”. En
aquest sentit, ja ha avançat
que una de les propostes
dels socialistes és la creació
d’una oficina d’atenció a les
persones. D’altra banda, l’al-
caldessa de Tivenys, diputa-
da provincial i membre de la
Comissió Política del PSC de
l’Ebre, Maria Beltran, ha
assenyalat aquesta setmana
que el PSC confia en fer can-
didatura en la majoria de
municipis de la Ribera d’Ebre. 

«L’Amposta que somio serà imparable»

El bus urbà d'Amposta ha
ampliat els horaris de la
Línia 1, que és la que rea-
litza els trajectes dins el
casc urbà, de manera que
la primera sortida es farà
des de la parada de
davant la Lira mitja hora
abans del que s'ha fet fins
ara, a les 7.30 amb dues
parades a la nova estació.
L'ampliació comportarà un
total de 3 hores d'aug-
ment de la línia, amb el
principal objectiu de donar
facilitats als estudiants de
fora, per poder tenir millor
connexió entre el bus inte-
rurbà i l'urbà.

El bus urbà
d’Amposta

amplia horaris
i farà més
parades

ACTUALITAT

Des de fa més de cinc
anys el Delta de l’Ebre
pateix la plaga del car-
gol poma, una espècie
invasora que devora
l’arròs que es produeix
a les terres d’aquesta
zona i que es repro-
dueix amb molta facili-
tat amb el perill que s’a-
cabi estenen a altres
zones  de Catalunya, de
l’Estat espanyol i, fins i
tot d’altres països.
Des de l’inici de la plaga
s’han dut a terme diver-
ses actuacions per a
combatre-la i evitar la
seva extensió a altres
indrets, però cap d’elles
ha acabat de forma defi-
nitiva amb aquesta
plaga. A més, alguns
dels mètodes empleats
han comportat proble-
mes per als productors
d’arròs de la zona, ja
que han minvat les
seves collites o han
suposat un increment
de costos fitosanitaris.
Per tal de pal·liar en la
mesura del possible
aquesta situació, des
del Departament
d ’ A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural (DAAM), en
col·laboració amb
l’Institut Català de

Finances (ICF) i AVALIS,
s’han previst una sèrie
de mesures de suport
financer a les empreses
i explotacions afecta-
des per la plaga del car-
gol poma i les conse-
qüències de les mesu-
res utilitzades per a
combatre-la: - Aplicar a
les empreses que ja tin-
guin préstecs concedits
per l’ICF, i que tinguin
dificultats de retorn per
les causes abans
esmentades; -Finançar
a través de l’ICF i AVA-
LIS les necessitats de
refinançament de les
empreses afectades; -
atorgar préstecs nous
amb condicions espe-
cialment favorables. 

Ajudes a empreses afectades

per la plaga del cargol poma

D’Agricultura i d’ICF

ACTUALITAT

Conferència de Francesc Miró, candidat del PSC a l’alcaldia d’Amposta

Dimarts 10 de febrer, dins
del cicle de conferències
organitzat per l'Assemblea
Nacional Catalana, al
Perelló, en un cinema
Victòria   ple de gom a gom,
el magistrat Santiago Vidal,
va deixar clar que passi el
que passi amb la seua carre-
ra professional, ell continua-
ria fent exactament el mateix
que fins ara. I que confia en
què el CGPJ actuï d'acord
amb la llei i quedi absolt de
qualsevol delicte, ja què el
que ha fet, pensar, debatre i
escriure, no n’és cap.
Després de donar un repàs
a quin punt del procés ens
trobem i cap on anem,  va
exposar les bases de la futu-

ra constitució catalana, acla-
rint que només s’ha preparat
un document que s'ha de
complementar amb les apor-
tacions de tota la ciutadania
i que a posteriori haurà de
ser referendat pel poble
català. Entre d'altres, hi tro-
bem la prohibició d'exercir
un càrrec per més de dues
legislatures, res de sous vita-
licis, possibilitat de iniciar un
procés de destitució d'un
alcalde o càrrec polític que
no compleixi el seu progra-
ma electoral. Limitació de
les majories absolutes a l'ho-
ra de legislar, per tal que no
passi com fins ara, que cada
cop que governa un partit
canvia les lleis, aconseguir

un concens majoritari a l'ho-
ra d'aprovar-les. Per acabar,
també contempla que
Catalunya serà una
República amb un cap
d'Estat i un Cap de Govern,
tot respectant la paritat de
gènere. 
Condol
D’altra banda informar que la
reunió sobre el full de ruta
prevista per a avui queda
ajornada per la mort d'un
dels fundadors de l'ANC.

Acte de l’Assemblea Nacional Catalana
Al Perelló, amb presència del magistrat Santiago Vidal

El director de l’Agència
de Residus de Catalunya
(ARC), Josep Maria Tost,
assisteix avui divendres,
13 de febrer, a la inaugu-
ració de les deixalleries
de Xerta i Alfara. A les 12
h, visitarà l’Ajuntament
de Xerta i posteriorment
assistirà a la inauguració
de la deixalleria. A les
13.15 h, es desplaçarà
fins a l’Ajuntament
d’Alfara  i posteriorment
a la deixalleria del munici-
pi on tindrà lloc la inaugu-
ració.

Inauguració de
les deixalleries de
Xerta i Alfara



DIVENDRES 13 
DE FEBRER
DE 2015

diarimés
ebreSOCIETAT

9www.mesebre.cat

«»

Segons el comunicat de
CaixaBank, el finançament
s’ha ofert a professionals
autònoms, emprenedors,
microempreses, famílies i
persones amb necessitats
financeres no cobertes pel
sistema creditici tradicio-
nal amb l’objectiu de facili-
tar l’activitat productiva i
l’ocupació, el desenvolupa-
ment personal i familiar, i la
inclusió financera.
El 20% dels microcrèdits
concedits s’han atorgat a
emprenedors que volien ini-
ciar un projecte d’autoocu-
pació i a autònoms i micro-
empreses que necessita-
ven donar un impuls al seu
negoci. 
El banc social de “la Caixa”
facilita finançament a

aquests col·lectius a tra-
vés del Microcrèdit
Emprenedors i Negoci diri-
git a l’inici, la consolidació
o l’ampliació del negoci i
les seves necessitats de
circulant i el Microcrèdit
Social per a emprenedors
que compten amb l’asses-
sorament d’alguna de les
entitats col·laboradores de
MicroBank per a fer el seu
pla d’empresa i posar en
marxa el projecte. 
En ambdós casos es pre-
veu una aportació màxima
de 25.000€, amb un tipus
d’interès fixe, sense garan-
tia real i amb un termini d’a-
mortització de cinc anys.
MicroBank disposa d’altres
possibilitats de finança-
ment com

l’EcoMicrocrèdit, el Crèdit
Empresa Social i el
Microcrèdit Personal i
Familiar. L’EcoMicrocrèdit
te com a objectiu finançar
el desenvolupament de
projectes sostenibles, la
compra de productes res-
pectuosos amb el medi
ambient i la millora de l’efi-
ciència energètica de la llar
o el negoci.
El Crèdit Empresa Social
s’adreça a emprenedors
que vulguin satisfer amb la
seva activitat una necessi-
tat social. Hi poden accedir
les empreses d’inserció
laboral i les que desenvolu-
pen la seva feina en els
sectors de la promoció de
l’autonomia i atenció a la
discapacitat i a la

dependència; la lluita con-
tra la pobresa i l’exclusió
social; la interculturalitat i
cohesió social; els projec-
tes d’acció social, i  els
projectes culturals d’im-
pacte social.
El Microcrèdit Personal i
Familiar, per últim, permet
finançar projectes vincu-
lats al desenvolupament
personal i familiar com
despeses d’habitatge,
salut, educació, necessi-
tats de persones amb dis-
capacitat, reagrupament
familiar o l’adquisició de
transport necessari, entre
d’altres. També es poden
atendre necessitats deriva-
des de situacions puntuals
o imprevistes.

Amb l’obra, ‘Bategant’

I també a Deltebre

Ahir dijous dia 12 de febrer
es va realitzar, amb motiu
de la celebració del Dijous
Jarder, les tradicionals visi-
tes guiades gratuïtes a la
vil·la romana i la torre de la
Carrova. 
Aquestes visites, organitza-

des per l'Ajuntament
d'Amposta i el Museu de les
Terres de l'Ebre, comptaran
amb el servei de guiatge
gratuït dels monitors dels
Serveis Educatius i Turístics
del museu.

Parc Arqueològic de la Carrova

Aquest any a
l'#HotelMiralles canvia el
format de la FESTA ENAMO-
RATS. Serà el dia 14 i el 21.
I la familia Miralles prepara
un altre any ple de sorpre-
ses i creant l’entorn idílic
per una gran celebració
dels enamorats. Festa pio-
nera a les Terres de l’Ebre ,
amb més de tres décades
repartint amor. 
Emoticono heart www.hotel-
miralles.com

Hotel Miralles, cita dels enamorats

I és que entre les 16 obres
presentades d’arreu de
Catalunya ha estat l’obra
d’Alba Dalmau la que ha
captivat al jurat. L’autora,
barcelonina, de 27 anys,
compta amb una àmplia
experiència literària i passió
per l’escriptura. 
El 2011 va guanyar el
premi Recull de Blanes amb
la novel·la “Vonlenska”, edi-
tada per Pagès Editors.
Aquest mateix any se’n va
anar a viure als Estats Units
(Nova York) durant dos anys
i mig, on va escriure –lite-
ralment, en diverses cafete-
ries de Brooklyn- Bategant.
“Tenia ganes d’escriure una
novel·la amb acció però
també amb personatges
senzills, intimistes. De fet,
aquests personatges es
troben condicionats, tan-

cats en si mateixos, per l’in-
dret on viuen, i també per
una data al calendari molt
rellevant”, subratlla
Dalmau.
El premi està dotat amb
3000 euros  i la publicació
per Cossetània. 
El lliurament es farà en el
marc de la celebració de
Sant Jordi a l’Ametlla de
Mar, al castell com es fa
habitualment.

Per la seva part, la regidora
de Cultura, de l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar, Eva del
Amo ha subratllat que
“aquest premi consolidat és
una aposta de l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar per la
cultura i la llengua catala-
na”.
El jurat d’aquest premi con-
vocat per l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, està desti-
nat a encoratjar les joves

plomes, escriptors en
català menors de 40 anys, i
ha estat format en aquesta
edició per Joan Rebull, pin-
tor, Marta Magrinyà, escrip-
tora, Judit Juncosa, edito-
rial Cossetània, Eva del
Amo, regidora de Cultura.
Manel Alarcón, ha estat el
coordinador del premi i
Dani Boquera el secretari.

Alba Dalmau, guanyadora del 
23è Premi de Narrativa Vila de l’Ametlla

Bategant, una obra amb
personatges senzills i
intimistes que s’entrella-
cen per explicar-nos la
seva intensa existència
és l’obra que ha seduït al
jurat del XXIIIè Premi de
Narrativa Vila de
l’Ametlla de Mar.

MicroBank destina 5,6M€  a microcrèdits a

l’Ebre durant 2014
El banc social de “la Caixa” ha concedit  1.214 microcrèdits per promoure l’activitat productiva

ACTUALITAT

L'Àrea de Política Social i
Salut de l'Ajuntament de
Deltebre, centres oberts
Deltaxic i Sarabastall, està
ultimant els detalls del
Carnaval Infantil. La festa
tindrà lloc aquest dissabte 14
de febrer, a partir de les
16.30 hores al Centre Cívic,
hi haurà ball, concurs de dis-
fresses i xocolatada. Es pre-
miaran les següents catego-
ries: Categoria pre-infantil: de
0 a 6 anys;  Categoria infantil:
de 7 a 14 anys; Categoria
comparses. Els tres premis
de cada categoria es dona-
ran seguint els següents crite-
ris:  Premi a l'originalitat de la
disfressa; Premi a la disfressa

més ben confeccionada;
Premi a la disfressa més
divertida. 
I el diumenge, 15 de febrer,
un nova festa de Carnestoltes
Infantil en aquest cas organit-
zada per l'Associació Local
de la Dona de la Cava. A par-
tir de les 17 hores al Sindicat
de La Cava hi haurà molta
gresca també amb ball, xoco-
latada i premis.

El regidor del barri de
Ferreries, Emili Lehmann,
acompanyat per membres de
l'Associació de Veïns de
Ferreries-Sant Vicent, ha pre-
sentat la programació del tra-
dicional Carnaval de
Ferreries, que tindrà lloc la

tarda del proper dissabte 14
de febrer amb un seguit d'ac-
tivitats de caire lúdic, que es
perllongaran a la tarda del
diumenge 15 de febrer amb
un Ball de Carnaval al Casal
de la Gent Gran del barri a
partir de les 17 hores.

La Comissió de Festes i Regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha elaborat el programa
d'actes del Carnaval de Móra d’Ebre 2015, que tindrà lloc el
proper cap de setmana, com en altres indrets del territori. 

Actualitat

El Berlín dels anys 30, amb
l'ambient de preguerra i la sor-
didesa dels barris més margi-
nals, protagonitzen el musical
"Cabaret, Adéu Berlín", que la
companyia Tortosa Arts
Teatrals (Lo TAT) portarà al
Felip Pedrell el 28 de febrer, 1,

7 i 8 de març. El clàssic, basat
en el llibre de Joe Masteroff,
que es va estrenar a
Broadway el 1966 i que es va
adaptar al cine en la pel·lícula
on Liza Minelli va guanyar l'Òs-
car a la millor actriu, està diri-
git per Margà Julià.

“Cabaret, Adéu Berlin”, al Felip Pedrell

Carnaval de Ferreries
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CRAC de la setmana: Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar
BELÉN GINÉ

“LA SOCIETAT CANAREVA HA DONAT EXEMPLE DE FERMESA I PERSEVERANÇA”
Alfons Montserrat, alcalde
d’Alcanar els últims 8 anys,
fa un balanç del seu mandat
fins ara i parla al Més Ebre
sobre diferents les qües-
tions actuals que preocupen
als ebrencs.

Més Ebre: Pot fer-nos un
resum d'aquest darrer man-
dat? 
Alfons Montserrat: En
aquest mandat ens pro-
posàvem treballar en tres
eixos bàsics: el social, la
dinamització econòmica i
els equipaments i les infra-
estructures. En general ha
estat un mandat difícil, per
les retallades en els progra-
mes de finançament exte-
rior, però ens sentim mode-
radament satisfets perquè
hem pogut anar tirant enda-
vant els distints projectes i
eixos de treball.
ME: En temes socials què
estan fent?
AM: Hem mantingut els pro-
grames socials que ja exis-
tien com subvencions a llars
d’infants, llibres, etc., i
n’hem implementat de nous.
Per exemple el programa El
cistell, que tracta d'aconse-
guir aliments frescos bàsics
per a famílies necessitades
a través d’uns xecs que es
bescanvien als establiments
col·laboradors. Un altre és
El rober, que s’ha pogut dur
a terme gràcies a un servei
de voluntariat, on s’arreple-
ga roba en bon estat, s’arre-
gla es classifica i es posa a
disposició de les famílies
que en necesiten. I ara,
hem ampliat aquesta iniciati-
va creant El sabater. També
hem ampliat la col·laboració
amb entitats com per exem-
ple CARITAS, i potenciem
serveis bàsics com és per
exemple les biblioteques

d’Alcanar i les Cases, que
disposen en aquestos
moments de més de 5.000
usuaris, subvencionem el
transport escolar per als
alumnes de les Cases, que
va ser objecte de retallada
pel Consell Comarcal.
ME: I pel que fa a la dinamit-
zació econòmica?
AM: Malgrat que la majoria
de programes són per a
municipis o ens supramuni-
cipals de més de 20.000
habitants, estem treballant
aquesta àrea i tenim bons
resultats. Vam dissenyar un
Pla de Desenvolupament
Local 2012 – 2015, i d’aquí
han sortit programes com el
Programa de Competitivitat
empresarial que estem fent
en aquestos moments,
destinat a pimes, autònoms
i emprenedors que està
tenint molt bona acollida,
fem formació en marke-
ting, i comerç electrònic,
estem treballant alternatives
a l’agricultura tradicional,
fent programes per exem-
ple sobre agricultura ecolò-
gica, tallers d’especialitza-
ció, etc. Vam crear una
borsa de treball, amb un
servei d’orientació i orienta-
ció laboral amb resultats
notables així com progra-
mes de formació en turisme
i altres. Cosa que ens per-
met situar el nostre municipi
com el municipi de més de
3.000 habitants de les
Terres de ‘Ebre amb una
taxa d’atur registral més
baixa, amb un 14’06% al
mes de gener front a un
20’24% de mitja del
Montsià.
ME: Equipaments i inver-
sions?
AM: Durant aquest mandat
hem posat en marxa el
Complex Esportiu de la

Fanecada i hem millorat la
seua oferta amb les pistes
de padel. En aquestos
moments estem en el pro-
cés de licitació de les obres
de rehabilitació del Mercat
municipal, que a més de dig-
nificar i millorar les
instal·lacions ens ha de per-
metre millorar l’oferta
comercial i dinamitzar la
nostra economia. Tanmateix
hem fet diverses actuacions
en el manteniment de parcs
urbans i vials als distints
nuclis d’Alcanar, les Cases i
Alcanar Platja. Hem fet una
zona de lleure juvenil amb
pistes de skate i street
basket, hem posat màqui-
nes biosaludables al cos-
tat del casal de gent gran,
etc., en definitiva actua-
cions que fomenten el
benestar dels ciutadans de
totes les edats.
ME: Quines han sigut les
principals actuacions pel
que fa a les inversions pres-
supostàries d'aquest any? 
AM: En primer lloc volem

destacar que no hem aug-
mentat la pressió fiscal.
Hem congelat o baixat les
taxes. A més aquest 2014
hem amortitzat 1,3 milions
d'euros de deute, amb l’ob-
jectiu que al final del proper
mandat arribar a un endeu-
tament 0. Per altra part,
estem licitant el POUM per a
adequar-lo als temps
actuals. I per al proper man-
dat l'objectiu principal, serà
la millora de l'Auditori muni-
cipal, un equipament que
presenta dèficits importants
i que sens dubte suposarà
un valor afegit molt impor-
tant per al teixit associatiu
canareu. A més de conti-
nuar amb la tasca d’urbanit-
zació de carrers, i d’adequa-
ció i millora dels equipa-
ments actuals.
ME: L'Ajuntament d'Alcanar
va ser un dels primers a
posicionar-se en el tema
Castor, i aquest mes van
participar en una marxa
fúnebre com a protesta con-
tra la indemnització. Tenen

esperança de què s'anul·li
aquest pagament?
AM: Som optimistes per l'e-
volució que està tenint. En
un principi era percebut
com un problema estricta-
ment local i poc a poc ha
adquirit una dimensió inter-
nacional. La societat cana-
reva, a través de la
Plataforma en Defensa del
Sénia i de l’Ajuntament ha
liderat aquesta oposició, en
alguns moments en
sol·litud i ha donat exemple
de fermesa i perseverança.
ME: La Unió de Pagesos va
convocar el passat 26 de
gener una assemblea per
analitzar la situació en què
es troba la crisi per la qual
està passant el sector dels
cítrics. Quines són les solu-
cions què es preveuen?
AM: Estem davant d'un pro-
blema estructural impor-
tant, agreujat aquest any
per les condicions climatolò-
giques de temperatures ele-
vades, humitat i vent. Cal
que tant el Govern Central
com la Generalitat arbitren
mesures d’ajut, com per
augmentar els contingents
de retirada, ajuts per arran-
car la fruita de l’arbre, sim-
plificar i bonificar l’assegu-
rança, etc. A més hem d’in-
cidir en qüestions com són
costos derivats del preu de
l’energia elèctrica, cada
vegada més cara, del veto
rus, o de l’exportació de paï-
sos tercers que no estan
subjectes a les mateixes
restriccions tècniques.
ME: Ara com ara com està
el Cas Carraus?
AM: Estem en diligències
prèvies i s’està prenent
declaració en condició d’im-
putats a distints construc-
tors locals. Esperem que
puga anar ràpid i que ben

aviat puguem tornar a la
normalitat, de manera que
les alcaldies les decideixin a
les urnes i no les males
arts.
ME: Es torna a presentar?
AM: El passat mes de juliol,
en un procés de primàries
obertes a militants i simpa-
titzants, vam decidir que
encapçalés novament la
candidatura d’ERC a les
pròximes eleccions munici-
pals, cosa que m’engresca i
m’il·lusiona.
ME: Què recomanaria a un
lector de Més Ebre per a
què visiti la seva població?
Per què?
AM: Li recomanaria que vin-
gués a fer una volta pel nucli
antic d’Alcanar, disfrutés
de les vistes del Mirador,
podria visitar la casa
O’Connor, on tenim el centre
d’interpretació de la cultura
dels ibers, i des de fa molts
pocs dies, l’obre cedida pel
gran pintor Narcís Galià, així
com l’Ermita del Remei i el
poblat iber de la Moleta.
Una volta pel passeig marí-
tim de les Cases és també
indispensable, i per acabar,
amb tot l’exercici que hau-
rem fet, un bon dinar a qual-
sevol dels excel·lents res-
taurants que tenim.
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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, el Reus Deportiu no li ha donat la bai-
xa perquè vol que continui al filial roiginegre. 

Andreu Guiu seguirà al Reddis

La Federació Catalana de
Futbol ha anunciat aquest di-
marts, amb el suport de la
Secretaria General de l'Es-
port i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, que
aquesta propera jornada tots
els equips catalans, des de
Tercera Divisió fins a Quarta
Catalana, faran vaga per pro-
testar contra la "persecució
fiscal i recentralitzadora" a
què els està sotmetent l'Es-
tat espanyol.
Els clubs han dit prou i han

denunciat que les noves me-
sures del Ministeri d'Hisenda
poden provocar la desapari-
ció a curt termini de molts
clubs i competicions del país.
Entre les mesures que denun-
cien, hi ha l'obligació d'ins-
criure a la Seguretat Social
tots els tècnics i jugadors
que percebin alguna remune-
ració, per petita que sigui. A

això s'hi suma l'impuls de la
llicència única -que posa en
perill les llicències expedides
per les federacions catala-
nes-, la llei reguladora de l'im-
post de societats i l'augment
de l'IVA sobre l'esport, que ja
és del 21%. 
Unes mesures, a efectes
pràctics, inassumibles per a
la majoria de clubs amateurs
de categories territorials.

Vaga

D'aquesta manera, el pro-
per cap de setmana, 14 i
15 de febrer, el futbol i fut-
bol sala català farà vaga i
es paralitzaran totes les
competicions de Tercera Di-
visió en avall. Si bé és cert
que coincidint amb la cele-
bració de Carnestoltes di-
verses categories tenien

jornada de descans, s'ha
decidit que l'aturada sigui
ara perquè sigui una protes-
ta immediata i perquè es
farà coincidir amb la d'al-
tres federacions de l'estat.
En aquest sentit, molts
clubs ja han demanat fer
una altra jornada de vaga,
per tal de paral·litzar total-
ment el futbol territorial.

Vaga del futbol territorial català

Aquest cap de setmana
vinent no hi haurà futbol a
cap de les categories te-
rritorials catalanes. 

AQUEST CAP DE SETMANA

Contra la 'persecució fiscal' de l'Estat

M.V.

Cap de setmana de vaga. Es
una jornada de descans però ho
serà del tot per la vaga esmen-
tada. Les queixes de les entitats
modestes són múltiples i s’han
fet notar. La Federació ha de fer
costat els clubs i és que s’hi juga
molt en l’afer. I és que si es man-
tenen els paràmetres previstos
de cotització i declaracions, hi
haurà directives de clubs que en-
tregaran les claus i que marxa-
ran cap a casa. I això disminuiria
els ingressos que suposen tenir
tants clubs inscrits. Però des-
prés també està el tema de la
mutualitat. Clar, si un jugador
cotitza a la seguretat social, pot-
ser també tindrem un problema
amb el que val una llicència pel
servei de la mutualitat, amb el
que comportaria dins de tot l’en-
tramat. 
Per tant, tornant al tema, es-

tic d’acord que hi hagi un control
i que les entitats modestes pas-
sen aquest control, dins d’uns li-
mits. Però no en la dimensió que
es vol dur a terme. Algú pensa

en un jugador
que cobra (si
els cobra i
quan els cobra)
50 euros per
partit, si ha de
cotitzar a la seguretat social qui-
na gratificació pot tenir per en-
tregar-se al seu club?. I que que-
di clar, i ho dic per experiència,
que un jugador exposa el seu fí-
sic davant la possibilitat de tenir
una greu lesió que li suposa un
contratemps majúscul. Està clar
que es juga per vocació, però al-
gú pensa amb això o amb els di-
rectius que perden temps i di-
ners i que ara, a més, són els
responsables directes de les
conseqüències de le noves nor-
matives. Esperem que la vaga
pugui servir. Tinc dubtes, però
després de veure el programa
de la Sexta Investigación i el que
van informar de Villar i la Gran
Ciudad Deportiva de las Rozas,
el negoci que genera el futbol és
tant gran que no es deixarà per-
dre. No sé, és una opinió. 

La vaga del cap de setmana 

Des de la Tercera divisió a 4a. catalana, hi haurà vaga.
Coincideix amb una jornada de descans a la regional

però afecta els partits de recuperació. S’ha decidit
aquest cap de setmana per poder coincidir amb altres

Federacions de l’Estat.

Vaga

`Primer equip

Derrota al Catllar, on els
locals remunten (2-1)

Va fer els tres gols i va liderar la victòria

‘Súper’ Becerra
PRIMERA CATALANA

L’Amposta, el dia de l’estre-
na de la samarreta del cente-
nari i també de la nova ges-
pa, va imposar-se al Sant
Ildefons (3-2) gràcies a la
seua lluita i implicació i a l’ol-
facte del pichichi del grup, Jo-
sep Becerra. Ell va fer els
tres gols i va assegurar el
triomf.  L’Amposta va sortir
fort i es va posar amb el 2-0 i
amb la millor situació de par-

tit. El St. Ildefons va obrir-se i
va deixar espais. Però la clau
fou que l’Amposta, amb Bece-
rra i amb metres per davant,
va ser letal. Josep va fer el 3-
1. Malgrat el segon gol visi-
tant, la victòria es va assegu-
rar i era molt improtant
després de quatre jornades
sense aconsegir-la. Diumen-
ge 22, derbi: Rapitenca-Am-
posta. 

Es segon, darrera de la Pobla Mafumet

L’Ascó empata i cedeix el liderat
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va empatar a casa
contra el Terrassa (1-1) i ce-
deix el liderat a la Pobla. No
obstant, manté la segona
plaça i les distàncies respecte
a la cinquena. Fou un partit en
què els riberencs mereixien
més després d’haver-se
avançat en el marcador amb
un gran gol de Taranilla, prodi-
gi de força física. El problema
fou que el Terrassa va marcar
poc després amb una canona-
da de Merchan. Amb l’1-1, el
partit va ser més de l’Ascó que
va insistir però sense premi.

En els darrers minuts, les oca-
sions més clares foren locals.
No obstant, el segon gol, quan
l’Ascó més ho mereixia, no va
arribar. 
No passa res. S’ha cedit el

liderat però la lluita està ober-
ta i segurament ho estarà fins
el final del campionat. L’Ascó
no jugarà diumenge per la va-
ga. 

L’Ascó mereixia més a la
segona meitat

Mereixia més

Beneficiarà tots dos clubs

La UE Rapitenca signarà un

conveni amb el Barça

PRIMERA CATALANA

La UE Rapitenca signarà un
conveni de col.laboració amb
el Barça, la setmana  vinent.
Un conveni a través del qual
el club blauigrana tindrà pre-
ferències per poder provar o
incorporar joves jugadors ra-
pitencs i el club del Monstià, a
la vegada, també disposarà
d’avantatges gràcies  a
aquest acord. 
El conveni coincideix amb un
gran moment del futbol base
rapitenc i amb dos jugadors,
Andreu Arasa, de S. Bàrbara,
i l’ampostí Arnau Solà, que és
aleví, que ja han fitxat amb el
Barça que, a més, també s’ha
interessat pel senienc Verge.
Els dos jugadors, Andreu i
Aleix (aquest darrer per a l’in-
fantil), marxen a la Masia.
Tots dos estan des de molt
petits al futbol base rapitenc.  
D’altra banda, pel que res-

pecta al primer equip, dir que

la Rapitenca va perdre diu-
menge al camp del Catllar (2-
1). Una llàstima perquè es va
avançar en el marcador amb
gol del jove Ivan Paez. Amb el
0-1, els rapitencs van estar
ben posats i, tot i que van fer
un pas enrera a la represa,
pel domini local, el partit esta-
va ben controlat fins el minut
77 quan el Catllar va empatar.
Amb l’1-1 va haver-hi incerte-
sa i en temps afegt, els d’Àn-
gel Garcia van remuntar amb
el 2-1. Un altre partit que s’es-
capa a darrera hora. Amb la
Rapitenca va debutar Ferre-
res, davanter que arriba pro-
cedent de la UD Jesús i Maria. 

Aquest cap de setmana, els terrenys de joc estaran buits. 







DIVENDRES 13
DE FEBRER
DE 201514

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

«»

El Camarles feia unes jornades que estava jugant bé i tenint oca-
sions, però sense premi en forma de resultat. Diumenge el va trobar
contra un rival directe en la lluita per la permanència, el Cambrils.
Malgrat això, els gols no van arribar fins la represa. Segons Bartolo
Meca, tècnic del conjunt camarlenc, “l’equip va passar per una fase
inicial de dubtes, durant uns 20 minuts, que fou quan el Roda es va
avançar i va dominar. Però ja abans del descans vam reaccionar, te-
nint opcions i havent empatat amb el penal que va transformar Ed-
gar. A la represa, aviat, vam decidir fent els gols i aquesta fou la clau,
marcar aviat i poder tenir la confiança que no hem gaudit fins ara
quan no hem estat encertats en les ocasions que hem creat”.
Leo, Brigi i Paul van encarrilar el triomf per a un Camarles que fou

efectiu. Felipe va marcar el 5-1. Amb el Camarles va debutar Xavi Vi-
dal, jugador de Vilassar que viu a Deltebre. Té bones maneres.

El Camarles explota
PERDIA 0-1 PERÒ VA GUANYAR 5-1

Segon triomf seguit de l’Ampolla que agafa aire i es distancia de les
places de descens. Diumenge va guanyar a la Canonja (2-1).  Edgar,
a la sortida d’un córner, feia l’1-0. Empatava acte seguit la Canonja.
Però Maikel, al minut 22, establia el 2-1. Segons Cotaina, “vam merèi-
xer la victòria. L’equip va jugar ben posat dominant el partit i tenint oca-
sions per ampliar l’avantatge. Crec que el resultat final va ser curt, per
les oportunitats que vam crear en una confrontació en la que l’equip
era conscient del que es jugava, sabent que tenia un bon rival davant,
molt incòmode”. Eden és baixa fins el final. Roldan, operat de l’apen-
dis, ho serà fins d’aquí unes setmanes. 

L’Ampolla es distancia del descens amb
el triomf contra la Canonja

2-1

La Cava va fer un pas de gegant per aclarir la seua situació, i esvair
dubtes, amb una victòria (segona seguida) treballada contra el Valls,
equip que es desunfla (2-0). Segons Camarero, “vam començar
força bé, pressionant prop de l’àrea rival i tenint la possesió de la pi-
lota. Després de la lesió de Davi Ramirez, es va perdre una mica l’or-
dre. El partit es va igualar. En aquest sentit fou molt important el gol
de Jaime a l’inici de la represa, arran d’una falta lateral. Més tard, un
gol de penal i l’expulsió del seu porter ens van donar tranquil.litat per
confirmar una victòria necessària i important”. Caldrà esperar per
conèixer l’evolució de la lesió de David, un dels debutants. 

Sergi Grau, David Ramírez i Pier
debuten amb el CD la Cava

VICTÒRIA BRILLANT CONTRA EL VALLS (2-0)

El Deltebre es va avançar amb un altre gol d’Arnau, darrer fitxatge, que
va aprofitar una errada de Rojas. Al Gandesa, amb el 0-1, li va costar
i tot i incrementar el domini a la segona meitat, el Deltebre estava ben
apuntalat i no permetia arribar amb claredat al conjunt local que, mal-
grat això, va tenir les seues opcions. Amb el partit un xic crispat, s’a-
rribava al final, minut 85, quan una passada de Roger la va culminar
Pol amb l’empat. Ja en tems afegit, Dilla va marcar el 2-1. Un cop dur
per a un Deltebre que va lamentar l’arbitratge, “fou massa permissiu
amb actituds locals i no va estar, en general, encertat”. El Gandesa,
amb tres victòries seguides, s’enlaira a la taula. 

El Gandesa remunta al final i suma la
tercera victòria seguida

EL DELTEBRE GUANYAVA 0-1, AL 85

El Jesús i Maria, celebrant la victòria al vestidor. 
CANALTE

El Jesús i Maria va golejar el
Tancat (1-4). David Torres, un
dels tècnics, destacava que
“vam fer un gran partit, al camp
d'un Tancat que malgrat el re-
sultat va vendre cara la derrota,
sent un equip molt agressiu i
fort que va lluitar durant tot el
partit”. Teixidó va fer un dels
gols més ràpids de la història
del Jesús i Maria, als 25 se-
gons, quan després de traure
del centre del camp la pilota
arribava a Curto que feia un
desplaçament a Mauri a l'es-
quena de la defensa local i
aquest de primeres efectuava

una centrada i Teixidó sol al se-
gon pal engaltava com un obús
la pilota per tot l'escaire de la
porteria local. Gran gol. A partir
d'aquí, partit intens per part
d'ambdós equips amb arriba-
des a les dues àrees i al minut
26 els ebrencs feien el 0-2
quan José Mari rematava impe-
cablement amb el cap un servei
de córner tret per Teixidó. Minut
29 arribava el primer penal de
la tarda, a favor dels locals
quan Raül Gonzalez travava al
local Carlos (excompanys al
Catllar) i ell mateix el tirava, a la
base del pal. Les dues remata-

des a boca de canó eren tretes
amb espectaculars interven-
cions del debutant Raül Jimé-
nez. Minut 32, el Tancat reduia
distàncies per mediació de Car-
los amb una falta lateral que
s'enverinava al fons de la porte-
ria visitant. Reacció fulgurant
dels partidalencs i de nou còr-
ner tret per Teixidó i rematada
impecable del kaiser Herrero
fent el tercer. Amb l’1-3, la se-
gona fou molt intensa com la
primera i golàs de Mauri al mi-
nut 54 quan rebia una passada
de José Mari a la banda i efec-
tuava un xut que entrava per tot

l'escaire. 1-4. Minuts després,
penal a favor del Jesús i Maria i
Ivan González el fallava amb
una gran intervenció del porter
local que era traslladat amb
ambulància a l'hospital quan al
caure va rebre un fort cop al
colze. Final, 1-4. El Jesús i Ma-
ria, un equip a hores d’ara amb
potencial de categoria superior,
assolit gràcies a la gestió que
pot dur a terme i que li permet
tenir-lo, ha recuperat l’etiqueta
de Chelsea ebrenc, que li va po-
sar Més Ebre fa uns anys. Va
disparat darrera el Vilaseca.  

Ha tornat el Chelsea ebrenc: el Vilaseca ja tremola
El partit Camarles-Jesús i Maria es recuperarà el dijous dia 19 a les 20.30h

EL JESÚS I MARIA GOLEJA EL TANCAT (1-4), ÉS SEGON I VA DARRERA DEL VILA-SECA COM UN COET

La jornada passada i la pro-
pera, havien de marcar les
possibilitats futures del Torto-
sa, en el seu intent de pujar de
categoria. En la primera no es
va passar de l’empat i ara, se-
gons el que faci el Jesús i Ma-
ria a Camarles, les distàncies
ja són importants respecte a
les places d’ascens. L’Alcanar,
per la seua part, s’ha estancat
i la manca de victòries en les
darreres jornades també el
deixa lluny dels primers llocs.
Per tant, l’empat no va satisfer
a ningú. No obstant, cal dir

que fou un partit distret, dispu-
tat amb intensitat i del que se’n
va gaudir, tot i el 0-0. El Torto-
sa va començar molt bé, fidel
al seu estil i creant fins a tres
ocasions clares. Figo, impres-
sionant, i un defensa sota els
pals, van evitar el seu gol. Els
roigiblancs presentaven infini-
tat de baixes: David, Joel,
Marc, Cristian, Arnau i Gerard i
Pere es van lesionar al primer
temps. L’Alcanar també en te-
nia, i significatives: Adrià i Ro-
mero mentre que Molas i Edu
estaven a la banqueta.

De totes formes, el ritme del
partit fou elevat. Els jugadors
es van buidar. El problema del
Tortosa fou que no va marcar
quan va poder fer-ho a l’inici i
després va tenir ansietat, la
que t’embarga quan tens ne-
cessitat de guanyar. A més, l’e-
quip ara no està tan fresc d’id-
des, entre unes coses i les
altres. El partit, amb els mi-
nuts, es va equilibrar i ja
avançada la represa, malgrat
el cansament, Chimeno va pro-
tagonitzar diverses arribades
(amb un penal reclamat) i el

duel es va obrir totalment. El
Tortosa també va tenir la da-
rrera ocasió, però Figo va evi-
tar-la. Al final, 0-0.
Amb l’Alcanar van jugar jo-

ves com Joan o Oriol. S’ha de
marcar el camí d’un nou horit-
zó esportiu. 

Pas enrera del Tortosa, al camp de l’Alcanar
A LA FANECADA. ELS DOS EQUIPS S’ALLUNYEN DE LES PRIMERES PLACES

Alcanar i Tortosa van empatar, sense gols.

Acció del Cata-R. Bítem.

CANAL TE

JESÚS CARDONA

El Tortosa va tenir gran
nombre de baixes i,
durant el partit, més

lesions. 

De pega

El Catalònia va guanyar el
R. Bítem en el derbi (1-0). D’a-
questa forma, referma la
seua progressió (16 punts de
21 i ja en té 30). 
El partit, amb molt de fred,

va estar marcat per la igualtat
i el respecte, amb poques op-
cions, sobre tot al primer
temps. A la represa, com era
d’esperar, amb els minuts, es
va obrir lleugerament. Un gol
legal anul.lat per l’assistent al
pichichi Àngel va desencade-

nar les protestes del Bítem. I
a manca de poc pel final, el
Catalònia va aprofitar una
contra ben conduida per Pau
per l’esquerra. Cristian, amb
el R.-Bítem desajustat en de-
fensa, va fer de geni i va fabri-
car una jugada que el va dei-
xar a boca de canó. Oscar
Benet li va fer una espenta
amb el cos. Penal que havia
de ser també expulsió. Isaac
va fer l’1-0. Posteriorment, un
altre gol anul.lat a Àngel, pel

mateix assistent, va crispar
als visitants que van cedir la
derrota, molestos per aques-
tes dues jugades. Al final, 1-
0.
Dilluns es coneixeran els re-

sultats de la resonància a la
que s’ha sotmés a Aleix Ro-
bert, davanter del Cata. 
Enric Sebastià ja torna a

entrenar.

EL REMOLINS-BÍTEM RECLAMA DOS GOLS ANUL.LATS, UN AMB EL 0-0

Un penal va decidir el derbi a la Santa Creu
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Vaig efectuar la meva aposta fa unes setmanes: Ulldecona o Aldeana, un dels
dos serà nou equip de segona catalana. Però a hores d’ara són nou els equips
que opten per a l’ascens; el classificat número deu el Perelló està a 8 punts de
la promoció. Només guanyant quatre partits es col·locaria en llocs d'ascens. Es-
tem vivint una de les lligues més emocionants, sempre vaig dir que aquesta és
la categoria per no patir, a la segona catalana o tens bon equip o money o pa-
teixes. I sinó que l'hi preguntin al Deltebre o al  Camarles. Poden ascendir deu
equips i tots tenen les mateixes possibilitats. Santa Bàrbara ha agafat el liderat
i igual no el deixa anar fins a jornada 34. Té una defensa de mig gas però els davanters de la To-
rre, Gilabert i Nico si la toquen tres vegades, en fiquen 2. Pòlvora total, però aquestes tres estre-
lles són costoses pressupostàriament, amb gratificacions incloses, i ara se suma la de Dani Por-
car. Batea dues temporades sorprenent si l'Ascó està a Tercera divisió, per què el Batea no pot
estar en 2 catalana?. Deu jugadors han marcat gol i entre ells Cristian 6 gols (33 la passada cam-
panya) no és, en aquest aspecte, el de la temporada passada. Però aporta molt de treball i des-
borda els rivals. No obstant, si desperta també fent gols, ull amb aquest Batea. Godall, a la 4 ca-
talana va sorprendre pel seu poder golejador; en aquesta nova categoria més del mateix tercer,
equip més golejador i ja és tercer. Té un calendari, a priori, fàcil, amb una tropa de jugadors que
estan ben compenetrats, amb bon actitud. Corbera, van començar malament, es va fitxar a Mira-
vete que no va resultar al principi però va agafant la forma i el que està que se’n surt és Toni Ca-
lafat que aquí ha trobat el seu santuari després d'estar en nombrosos equips ebrencs. Aldeana,
juga molt bé a futbol però en les darreres 4 jornades cap victòria. També considerar que ha jugat
contra Perelló, Ulldecona i Batea. Móra la Nova, el que aquesta aconseguint Albert Lizaso té molt
mèrit. Van marxar els dos màxims golejadors, Miravete i Magí, que la passada temporada van
marcar 34 gols i malgrat això aquest Móra és ja un equip revelació, el que no va aconseguir en
el Flix, que era el etern aspirant, ho està assolint a Móra. Ulldecona, li queda el partit d'Horta si
el guanya es posa segon. Porta tres temporades intentant pujar, centenari del club sinó ho acon-
segueix no cremarà Troia però serà una desil·lusió. La baixa de Roberto ha fet afectat a aquest
equip. Roquetenc des que va arribar el golejador Amaré aquest equip no és el mateix, dues set-
manes mullant, és el revulsiu que necessitava. És el Messi d'aquest conjunt. La Sénia, la tornada
de dos jugadors, Ramon que jugaba el Tortosa i Jordi Tolosà, ha donat ales i aquest diumenge ho
van demostrar guanyant a Ulldecona. És molt difícil guanyar a la Sénia, tretze últims partits no-
més dues derrotes. El Perelló no aspira a l'ascens però volen fer un digne paper, en poques set-
manes podrà jugar Mohe, un cop recuperat de la seva lesió. Des de l'arribada de Bartolí al cost
tècnic, aquest equip ha canviat. Tres jornades amb la porta a 0, però no té gol. A falta de 14 jor-
nades estic segur que les últimes 5 seran bestials, emocionants. Posen vostès les paraules que
vulguin però ara per ara deu equips d'aquesta categoria o el que és el mateix, el 55% dels equips
encara tenen aspiracions. Cada setmana viurem enfrontaments entre ells, cada setmana veurem
resultats sorprenents i, com no, la compra de partits estarà a l'ordre del dia els ho asseguro, ca-
da temporada passa i no dic els que s’han arreglat en les últimes dues temporades per no ferir
la sensibilitat d'alguns aficionats d'aquests equips que no ho saben. La millor lliga d'aquesta tem-
porada està en aquesta categoria, la tercera catalana, i si algú ho dubta, mirin la classificació. És
la lliga del xiclet, apretats 10 equips i cinc d'ells, no es despenjaran fins a la jornada 28.
AMPOSTA, LA NOVA SAMARRETA DONAR ALAS, RAPITENCA GAIREBÉ GAIREBÉ. Vaig avi-
sar que el Sant Ildefons era un rival perillós i ho va demostrar; l'Amposta va acabar demanant l'-
hora. Una setmana més Becerra salva l'equip. Aquest jugador és el p...amo d'aquest equip, a més
de ser el pitxitxi número un d'1a Catalana. Es va estrenar la nova samarreta, del centenari que no
es que donés sort, va donar ales als jugadors. Els he de confessar que no em va agradar aques-
ta indumentària, però com es diu cadascú té el seu gust. . Rapitenca, va perdre en l'últim segon.
És un equip jove que li falta experiència per aguantar la pilota últims minuts però perdre contra el
segon classificat i per la mínima no està malament. Dins de quinze dies el gran matx Rapitenca-
Amposta. La meva aposta: un empat.
SEGONA CATALANA. VILASECA I JESÚS I MARIA POSEN LA DIRECTA. TORTOSA, UN
PUNXADA MÉS. La setmana passada vaig dir que el Jesús Catalonia, Ampolla i La Cava es sal-
varien i aquesta setmana han fet un pas de gegant, van guanyar els tres. Casualitat, és possible,
potser el meu article els va donar una mica de sort però el cert és que cada vegada estan més
lluny dels darrers sis classificats. Vila-seca no està molt fi últims partits, fins al minut 88 només
guanyava 1-0 davant del cuer. La propera jornades, després del descans (i cap de setmana tam-
bé de vaga) visita Tortosa. El líder es juga la imbatibilitat i el Tortosa l'ascens. Sinó guanya, ni la
promoció. Jesús Catalònia va guanyar in extremis (minut 81) i de penal. Els del Remolins-Bítem
acusen l’àrbitre assistent de dos gols que no van pujar al marcador anulats per fora de joc i que
no era en cap, tal com demsotren les imatges de Súper Michel. Malestar, per tant. La Cava van
arribar dos fitxatges per salvar l'equip del descens; crec que no feien falta l'equip està més que
salvat. Jaume va marcar el seu primer gol en aquesta temporada. La passada en va fer 15 en 30
partits de titular; en aquesta porta un gol en 8 de titular i dotze de convocats. Mala sort del Del-
tebre guanyava 0-1 i del 0-2, es va passar a l’empat. I el Gandesa va remuntar el partit, amb un
gol de Pol del que s’espera encara més. I que pot fer-ho encara millor. Jesús i Maria, xiula l'àrbi-
tre i inici i, en 30 segons, primera diana. Segueix el rècord guinnes dels dos entrenadors: José
Mari i David, segueixen invictes. El vestidor de l’Aube es respira a colònia de marca i, per tant, el
canvi li ha anat bé. L’Ampolla tenia un partit molt difícil contra el tercer classificat i, a més, pre-
sentava moltes baixes. Cotaina tota la setmana va fer molta pissarra i molta estratègia. El Camar-
les va a més cada jornada; cinc gols, el segon míster en el cinquè gol li va dir a míster Bartolo:
"et porto un gintònic ho paga Joaquin Celma”. He fet una aposta: si salva l'equip, ell agafa el cot-
xe i jo el tren i quedarem a mig camí i ens montarem una gran bacanal, o el que és el mateix: un
gran dinar. 

3a. Catalana, la travessa dels deu candidats

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Alcanar i Tortosa van demostrar amb aquest empat que no estan fins. L’Alcanar només una victòria
en les últimes set jornades. Es confirma el que vaig dir: cessar al seu mister Carlos no ha servit per
res. El Tortosa, dinamitat per les baixes, va fer un bon partit però no va guanyar. Dins de deu dies,
última oportunitat per a l'ascens, la primera plaça està impossible i la segona molt difícil ja que el Je-
sús i Maria opta per ella i si cal fitxaran més jugadors per aconseguir-la. 
LES TRAVETES DE LA FEDERACIÓ. No sé com els directius tenen moral d’agafar les rendes d'un
club perquè en comptes d'ajudar, la federació els posen travetes. Anem al gra: queda pendent el par-
tit Camarles-Jesús i Maria, ajornat pel vent a la jornada 19. Els dos equips han arribat a un acord per
jugar-lo el dia 2 d'abril perquè farà millor temps i pot haver-hi més taquillatge. Però la federació els
obliga a jugar aquest mes i si no es posen d'acord els clubs a la data la posaran ells. La Segona ca-
talana depèn de Tarragona i la Tercera de Tortosa. La lliga passada, el Camarles va arribar a tenir
dos partits pendents i mai va tenir problemes per recuperar el partit, d’acord amb l’altre club.  La
norma de la federació diu que tots els partits de la segona volta s'han d’haver jugat tres jornades
abans d'acabar el campionat. Llavors, com es comprèn que els obliguin a jugar el dia 19 d'aquest
mes?. La pregunta: passaria igual amb un partit pendent del Vilaseca? Doncs, segur que no. 
TÉ PSICÒLEG EL CAMPREDÓ? El Campredó porta una bona ratxa de resultats. Un dels secrets?
Ho explicaré. Al mes de desembre una persona els va donar una xerrada de motivació i va resultar.
Aquest equip és una pinya al vestidor. Els baixava la moral quan els marcaven un gol. Des d'aques-
ta xerrada van com una moto. La pregunta és: necessiten molts clubs un psicòleg? Doncs jo crec
que si.
ULL JUGADORS DE FUTBOL, APUNTEU AQUESTA DATA. Els que tenen núvia, dona, o futura con-
questa apunten en la vostra agenda. Aquest dia 14 de Febrer, em consta que un 80% de jugadors
no feu un detall en aquest dia a la vostra parella. Si sabeu el que els agrada a elles rebre un regal
aquest dia, us sorpendrieu. L'amor està en petits detalls; si a la meva parella en aquest dia no li faig
un regal, hi haurà gairebé una guerra. I si li dono un detall, està que se’n surt.
UN EXJUGADOR SENIENC ENS VA DEIXAR. Juan Pedro Angullo amb 43 anys, ens va deixar

diumenge. Va ser jugador de la Sénia, debutant al primer equip amb 16 anys. També va jugar a l’Ull-
decona. Fa poques setmanes també ens va deixar ‘Agos’ Verdiell. La vida són dos dies. Cal aprofi-
tar-la al màxim.

-El partit Horta-Ulldecona s’havia
de recuperar demà dissabte. S’ha

tornat a ajornar per la vaga. 
-JORDI RULLO, que estava a

l’Ampolla, ha fitxat amb l’equip
de la seua població, l’Ametlla.
Però s’ha lesionat i s’afegeix a la
plaga de baixes que té Capera.
-Diversos equips busquen juga-
dors. El Perelló n’és un i aviat
podria incorporar un davanter.

TERCERA CATALANA

ENS HA DEIXAT JUAN PEDRO ANGULLO ALS 43 ANYS

Diumenge la tarda, l’afició senienca celebrava la victòria en el derbi con-
tra l’Ulldecona (2-0). Poques hores després, es coneixia la tràgica notícia
de la mort sobtada de l’exjugador del club, Juan Pedro Anguilllo, als 43
anys, a causa d’un infart. La notícia va commocionar a la població per-
què Juan Pedro es trobava bé i va ser una mort repentina. Juan Pedro va
jugar molts anys a la Sénia, sent lateral dret de l’equip groguet. 

El Pinell no despega i els bons
resultats de l’inici d’any (5 punts de
9) no han tingut resposta en les
darreres tres jornades en les que
els de Morales han acumulat tres
derrotes (dues a casa) i no han
pogut enlairar-se a la taula. El Móra
la Nova, per la seua part, es refà
de la derrota amb el Roquetenc i
segueix sent un candidat a l’as-
cens. Jordan i Sergi van marcar.

El Godall puja a la tercera plaça,
gràcies a la seua ratxa espectau-
lar. Ha guanyat els cinc partits del
2015. L’equip més en forma. A
més, té confiança. Molta.
Diumenge, a la primera meitat, va
passar per sobre el Ginestar 0-5,
amb hat-trick de Joan Zaragoza.
Marc Lleixà va fer els altres gols.
A la represa va reaccionar el
Ginestar però Brian establia el 2-6.

GINESTAR-GODALL 2-6

Campredó i Corbera van empatar
sense gols en un partit igualat i en
el que els dos equips buscaven fer
un punt i seguit en la seues res-
pectives ratxes. El Campredó per
seguir escal.lant posicions i el
Corbera per conservar les opcions
de lluitar per l’ascens. A darrera
hora, Fidel, que jugava contra el
seu exequip, i Reyes van tenir un
enfrontament, batussa i final. 

En una setmana, dues jornades, al
Roquetenc li ha canviat la cara. I l’a-
rribada d’Amaré n’és un dels
motius. L’equip estava bé en defen-
sa però li mancava en atac. I ara, en
general, té més confiança. Contra
l’Ametlla, va assolir la segona victò-
ria seguida, marcant aviat (Robert) i
sentenciant al final (Amaré i Gordo).
I està a cinc punts del segon. 

El S. Bàrbara és una mica més
líder. Tot i el bon inici visitant, una
canonada de Gilabert fou l’1-0.
Els hortolans van reclamar un
penal i la segona targeta a Nico.
Però un penal transformat per De
la Torre va significar el 2-0. Nico
finiquitava el duel aprofitanrt una
concessió del porter visitant. A la
represa, Nico i de la Torre, de
penal, van ampliar l’avantatge.

S. BÀRBARA-HORTA 5-0

La primera part va tenir alternati-
ves i l’Aldeana va saber remuntar
el gol inicial dels locals. El Batea,
però, va empatar de nou amb el 2-
2 mentre Salva feia el seu segon
gol i posava per davant els aldeans
amb el 2-3. A la represa, amb el 2-
3, Sergi Auré va salvar al seu
equip. L’Aldeana va perdonar el 2-
4 i el Batea, que tenia baixes, i que
va insistir, en un córner, empatava.

BATEA-ALDEANA 3-3

La Sénia, amb un Amado esplèndit, va
guanyar merescudament a l’Ulldecona
(2-0). Dos gols en un minut, arran d’un
córner (Xavi Pomada) i un altre
d’Amado, van decidir (13’ i 14’).
L’Ulldecona, novament amb moltes
baixes, amb un juvenil de titular, Franc,
no va poder reaccionar i és que la
Sénia va estar ferma en defensa. 

El Perelló, amb l’arribada de Roberto
Blanco i Bartolí al cos tècnic, ha sumat
cinc punts de nou en tres jornades en
les que no ha rebut cap gol. Però
només n’ha fet un. A Flix cal dir que els
perellonencs van sofrir davant de l’em-
penta i pressió del conjunt de Rius que
va tancar el rival a la seua àrea. Però els
locals no van marcar. Els de Rius van
reclamar un penal, ‘fou claríssim’.   

El Sant Jaume, cuer, ha sumat quatre
punts en les darreres dues jornades. Tot
i la seua situació i el desànim que pot
comportar, reacciona. Amb orgull.
L’Acanar, amb baixes i en plena crisi, va
tenir opcions però no va saber aprofitar-
les. I el gol de Salva fou definitiu.

Més líder Gran partit i gran Auré Godall, 5 de 5

CAMPREDÓ-CORBERA 0-0

Final amb tensió

ROQUETENC-AMETLLA 3-0

Amaré és l’impuls
PINELL-M.NOVA 0-2

El Pinell es complica

LA SÉNIA-ULLDECONA 2-0

La Sénia s’enlaira

FLIX-PERELLÓ 0-0

1 gol, 5 punts ST JAUME-ALCANAR 1-0

Orgull santjaumero

Condolència al CF la Sénia
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Enric (Deltebre)

Herrero (J. i Maria)
Maikel (l’Ampolla)       Manolo Puig  (Tortosa)

Isaac (Catalònia)            

Josep Llaó (R. Bítem)     Borrull (Rapitenca)        

Samu (Camarles)

Jaime (la Cava)       Becerra (Amposta)

Joan Zaragoza (Godall)     De la Torre (S. Bàrbara)
David Pena (Perelló)

Marc Garriga (S. Jaume)
Ruben Barceló (Móra la Nova)      

Carlos Roca (Campredó)     Jordi Tolosà (la Sénia)

Kiko (Batea)
Ahmed (Corbera)      Otero (Roquetenc)

Sergi Auré (Aldeana)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

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

EQUIP %
D.

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

16
14
13
13
13
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
6
5
5
5
5
4
3
0

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 Gandesa

Malgrat de la marcha del mister Enric, aquest equip segueix donant guerra de la mà d’un gran entre-
nador, Rafel Navarro. En les tres últimes temporades ha aconseguit situar-se en els llocs 4, 5 i 7 i
ara està en el mateix camí. Catorze temporades consecutives a la Segona catalana i el mèrit també
és del president, José Lorenzo Diego, un històric del futbol ebrenc pels anys que porta i que potser
aquesta sigui la seua darrera temporada.

Top secret

EXCLUSIVA: EL JESÚS I MARIA JA TÉ
DEFINIT EL MISTER DE LA PROPERA
CAMPANYA. Tant si l'equip de l’Aube està a
1a o 2a Catalana, tenen decidit qui els agra-
daria que fos el nou míster: els candidats
són Teixidó o Nacho. Dos entrenadors que
encaixen en la cultura d'aquest club. I, a
més, el secretari tècnic, i un dels entrena-
dors actuals, David, té debilitat per un i no
diré qui és.

AMPOSTA I RAPITENCA DESPERTEN,
TORTOSA, A MITJA MIGDIADA. 
La propera temporada, l'Amposta ha confir-
mat que tindrà a 4a catalana  un filial. La Ra-
pitenca, 90 % de possibilitats de tenir-ne
també un. Però aquest voldria que estés a
Tercera catalana i miraria ocupar la plaça
d’un equip, si queda una vacant. El Tortosa
des de 1984 que no té filial i segueix sense
notícies per tenir-ne un.

GERARD AMARÉ (ROQUETENC)

Ha revolucionat el Roquetenc en dues jornades,
aportant el que li feia falta: gol. N’ha fet tres en
dos partits. Jugador de 21 anys, amb projecció,

i que estava al R. Bítem. Ha jugat amb el
Tortosa, Deltebre i Alcalà (Madrid)

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

JUGADORNº

Kiko
Jordi Vilanova
Miguel Adrià
Adria Sunyer
Enric Sunyer

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

BATEA
Nº JUGADORNº

Carlos Roca
Jaume Cortiella
Pau
Edu Roig
Joel Rodriguez

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Ahmed Abou
Marc Gonzalez
Lachem
Toni Calafat
Josep Blach

1
2
3
4
5

CORBERA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Joan Mani
Jaume Esteve
Yuri
Llorenç Peral
Kiko Justribo

1
2
3
4
5

FLIX
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Sergi Anguera
Jordi Chico
Arnau Galbany
Manel Martinez
Jordi Sabaté

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GINESTAR
Nº JUGADORNº

Oriol
Marc Lleixà
Kevin
Ramos
Joan Zaragoza

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Xavi Revuelta
Guillem Aubanell
Ernest Asensio
Carlos Montesó
Sergi Rodriguez

1
2
3
4
5

HORTA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Amado Clotet
Jordi Tolosà
Fèlix Gómez
Manu Fernàndez
Raimon Tolosa

1
2
3
4
5

LA SÉNIA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Ruben Barceló
Genis Peña
Jordan Alvarez
Narcís Miró
Ionel Balea

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

MÓRA NOVA
Nº JUGADORNº

David Pena
Alex Clua
Vicent Brull
Magí Andreu
Marc Andreu

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

Jordi Arasa
Anton Ferchuk
Carlos Montagut
Cristian Alvarez
Karim

1
2
3
4
5

PINELL
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Gerard Amaré
Josep Otero
Robert Pujol
Ferran Forné
Albert Gordo

1
2
3
4
5

ROQUETENC
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

De La Torre
Nico Aguiar
Carlos Gilabert
Xavier Arasa
Edgar Esbrí

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

S. BÀRBARA
Nº JUGADORNº

Marc Garriga
Gerard Benito
Juanjo Magrinya
Gustavo
Ramon

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

SANT JAUME
Nº P. JUGADORNº

Davide Bisegilie
Damià Bordes
Pau Castro
Yassine
Saul López

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

Eizaguirre
Taranilla
Cristino
Edu Vives
Genís

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ASCÓ
Nº JUGADORNº

Josep Becerra
Marc Vernet
Gustavo Soriano
Barrufet
Victor Reales

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Alex Borrull
Ivan Paez
Sam
Alexis Jiménez
Vilarroya

1
2
3
4
5

RAPITENCA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Josep Trinquet
Figo
Joan Martinez
Oriol Subirats
Chimeno

1
2
3
4
5

ALCANAR
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Maikel Fernández
Manel Sol
Xavi Callau
Batalla
Sergi Ventura

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOLLA
Nº JUGADORNº

Samu
Felipe
Leo Sosa
Edgar Samper
Paul Sabin

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

Enric Ferré
Jordi Porres
Albert Queral
Oriol Bertomeu
Arnau Pedreny

1
2
3
4
5

DELTEBRE
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Dilla
Francesc Barceló
Pol Bladé
Jaume Gumiel
Jaume Guiu

1
2
3
4
5

GANDESA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Isaac Casanova
Carlos Ferreres
Pau Diez
Sergi Escoda
Cristian Arasa

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

J. CATALÒNIA
Nº JUGADORNº

Carlos Herrero
Sebas Albacar
José Mari  
Sergi Curto
Teixidó

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

J. I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Jaime
Roger Santaella
Franklin
Sergi Grau
Selu

1
2
3
4
5

LA CAVA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Jose Ramon
Josep Llaó
Alex Guarch
Sergi Bel
Oscar Benet

1
2
3
4
5

R. BÍTEM
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Moha
Manolo Puig
Gerard
Kazu
Alfonso Povill

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

TORTOSA
Nº JUGADORNº

Andreu Queralt
Gerard Curto
Jordi Fibla
Ionut
Pau González

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Sergi Auré
Fran Corella
Salva Gómez
Monforte
Elies

1
2
3
4
5

ALDEANA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Avram
Dani Jerez
Eric Torres
Ruben Bonachi
Pepe

1
2
3
4
5

AMETLLA
Nº

5
4
3
2
1

P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte (21-2) 

J i Maria-Ascó (18.30h)

Roquetenc-Olimpic (16.30h)

Catalònia-Xerta (16.30h)

Camarles-Aldeana (17h)

diumenge 

Vilalba-Benissanet (16.15h)

Arnes-Ebre E (16.30h)

la Galera-Rem Bítem (16.15)

Bot-Tivenys (16.30h)

RESULTATS

18a jornada 4a catalana 

Ascó-Vilalba 6-2

Benissanet-Arnes 1-3

Ebre E-Roquetenc    3-3

Olimpic-Catalònia  4-1

Xerta-la Galera     2-1

Rem. Bítem-Bot    2-3

Camarles-Tivenys 4-4

Aldeana-Jesús i M         25/2

Recu: Aldeana-Tivenys    2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic         18      56 16 45

2. Ascó            18 38 22 36

3. Vilalba          18 44 22 36

4. J. i Maria      17 33 23 30

5. Roquetenc    18 34 26 27

6. Catalònia      18 37 35 26

6. Catalònia      18 37 35 26

7. Rem. Bítem   18 32 30 26

8. Arnes           18 31 31 26

9. Aldeana        17 29 37 25

10. Tivenys       18 47 52 25

11. Ebre Escola 18 27 37 22

12. la Galera     18 24 25 21

13. Bot            18 31 47 17

14. Benissanet  18 26 46 16

15. Camarles    18 44 55 15

16. Xerta         18 30 59 13

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte (21-2) 

J i Maria-Ascó (18.30h)

Roquetenc-Olimpic (16.30h)

Catalònia-Xerta (16.30h)

Camarles-Aldeana (17h)

diumenge 

Vilalba-Benissanet (16.15h)

Arnes-Ebre E (16.30h)

la Galera-Rem Bítem (16.15)

Bot-Tivenys (16.30h)

RESULTATS

18a jornada 

Guineueta-Bonaire 2-0

At Prat-Sant Pere     2-1

Santpedor-La Roca    6-7

Palleja-Sabadell   0-0

Fontsanta-S. Gabriel   1-0

Tortosa E-Llerona   14/2

Pardinyes-S. Quirze    3-2

Cerdanyola-S. Eugenia 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 59 24 45

2. Cerdanyola 36 12 37

3. Palleja 41 16 35

4. S. Pere 45 22 34

5. S. Gabriel 36 22 31

6. Pardinyes 43 37 31

7. Sabadell 35 19 29

8. At. Prat 47 34 25

9. S. Eugenia 38 42 24

10. Fontsanta 32 32 24

11. Tortosa E 33 28 22

12. Guineueta 23 47 17

13. S. Quirze 24 53 13

14. Bonaire 21 39 12

15. Santpedor 30 67 8

16. Llerona 26 75 5

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Olimpic

Tortosa E-Ginestar

S. Bàrbara-J. i Maria

Rem Bítem-Gandesa

S. Jaume-Aldeana

RESULTATS 

14a jornada 

Horta-Alcanar 0-12

Olimpic-Ginestar 3-1

Tortosa E-S. Bàrbara  4-4

J. i Maria-Rem Bítem    sus

Gandesa-S. Jaume    sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 92 8 36

2. S. Bàrbara 50 12 32

3. Olimpic 25 29 21

4. Horta 28 43 19

5. Gandesa 29 16 19

6. Aldeana 27 14 18

7. Tortosa E 30 23 13

8. S. Jaume 8 39 9

9. Ginestar 24 39 9

10. Rem. Bítem 14 40 8

11. J. i Maria 7 71 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

(21-2)

J i Maria-Catalònia

Roquetenc-Ulldecona

la Sénia-Vinaròs

Alcanar-Aldeana

Perelló-Canareu

Rapitenca-Amposta

Tortosa, descansa

RESULTATS

13a jornada 

J i Maria, descansava

Amposta-Perelló  6-0

Canareu-Alcanar  1-2

Aldeana-la Sénia     4-0

Catalònia-Rapitenca 2-2

Vinaròs-Roquetenc 0-1

Ulldecona-Tortosa    sus

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 54 11 40

2. Amposta 50 16 31

3. Rapitenca 37 22 29

4. Alcanar 52 26 28

5. Tortosa 48 30 25

6. Ulldecona 34 28 22

7. la Sénia 42 46 19

8. Roquetenc 25 25 18

9. Catalònia 33 41 17

10. Vinaròs 29 23 15

11. J. i Maria 19 35 13

12. Perelló 19 45 11

13. Canareu 15 27 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 21-2

Horta-S. Jaume (16h)
l’Ametlla-Pinell (16h)

M. Nova-Ginestar (16:30h)
diumenge 22-2

Perelló-Batea (16.15h)
Aldeana-la Sénia (16.30h)

Ulldecona-S. Bàrbara (16.15h)
Alcanar-Roquetenc (16h)
Godall-Campredó (16.15h)

Corbera-Flix (16h)

RESULTATS

19a jornada, Tercera catalana  

Batea-Aldea 3-3

la Sénia-Ulldecona 2-0

S. Bàrbara-Horta 5-0

S. Jaume-Alcanar 1-0

Roquetenc-l’Ametlla 3-0

Pinell-Móra la Nova 0-2

Ginestar-Godall 2-6

Campredó-Corbera 0-0

Flix-Perelló 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. S. Bàrbara 20 55 32 40

2. Batea 20 45 29 37

3. Móra Nova 20 34 20 36

4. Aldeana 20 41 25 36

5. Godall 20 54 31 36

6. Corbera 20 46 29 36

7. Ulldecona 19 40 19 34

8. Roquetenc 20 33 22 32

9. la Sénia 20 36 33 30

10. Perelló 20 29 25 29

11. Flix 20 28 31 27

12. Pinell 20 27 38 22

13. Campredó 20 28 34 21

14. Horta 19 27 39 21

15. Ginestar 20 35 55 18

16. l’Ametlla 20 18 32 18

17. Alcanar 20 21 39 16

18. S. Jaume 20 17 81 10

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 21-2

Cambrils-Tancat (17.45h)
C. Clar-Gandesa (17h)

diumenge 22-2
Deltebre-Ampolla (17h)

Canonja-Camarles (11.45h)
J. i Maria-Catalònia (16.15h)

R.Bítem-Alcanar (16h)
Tortosa-Vilaseca (17h)
SP i SP-la Cava (12h)
Valls-Roda Berà (16.30h)

RESULTATS

20a jornada, Segona catalana

Ampolla-Canonja 2-1

Camarles-Cambrils 5-1

Tancat-J. i Maria 1-4

Catalònia-Rem.Bítem1-0

Alcanar-Tortosa 0-0

Vilaseca-SP i SP 3-0

la Cava-Valls 2-0

R. Berà-C. Clar 1-2

Gandesa-Deltebre 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 20 48 7 54

2. J. i Maria 20 44 21 42

3. Rem Bítem 20 55 19 39

4. Canonja 20 38 21 38

5. Tortosa 20 45 21 37

6. Gandesa 20 31 25 25

7. Alcanar 20 38 22 31

8. Catalònia 20 28 27 30

9. Valls 20 33 29 29

10. Ampolla 20 28 37 29

11. la Cava 20 33 27 27

12. Roda Berà 20 28 24 26

13. Cambrils 20 22 49 18

14. Tancat 20 23 60 18

15. Deltebre 20 18 44 16

16. Camarles 20 23 37 16

17. Camp Clar 20 21 44 13

18. SP i SP 20 17 59 11

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó empata amb el
Terrassa (1-1) i cedeix el

liderat però manté la
segona plaça a la

classificació. 

Segona plaça
PRÒXIMA JORNADA 
Martinenc-Manlleu
Vilassar-Santfeliuenc
Terrassa-Cerdanyola

Figueres-Ascó (diu 16h)
Castelldefels-Muntanyesa

Masnou-Peralada
Sabadell-Europa
Vilafranca-Rubí

Palamós-P. Mafumet
Prat-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Pobla M. 23 14 5 4 35 16 47
2. Ascó 23 13 6 4 33 19 45
3. Rubí 23 10 10 3 34 22 40
4. Europa 23 11 7 5 31 20 40
5. Terrassa 23 9 8 6 34 26 35
6. Prat 23 9 7 7 29 22 34
7. Figueres 23 9 6 8 28 26 33
8. Peralada 23 9 5 9 22 27 32
9. Cerdanyola 23 7 10 6 29 24 31
10. Masnou 23 8 6 9 24 34 30
11. Muntanyesa 23 8 6 9 25 22 30
12. Santfeliuenc 23 7 9 7 28 28 30
13. Sabadell 23 6 11 6 25 26 29
14. Palamós 23 8 5 10 31 35 29
15. Vilafranca 23 8 5 10 29 37 29
16. Gavà 23 8 2 13 25 32 26
17. Manlleu 23 5 9 9 30 35 24
18. Martinenc 23 6 6 11 29 41 24
19. Castelldefels 23 6 5 12 24 29 23
20. Vilassar 23 3 4 16 17 41 13

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

Gavà-Manlleu 1-0
Santfeliuenc-Martinenc 1-1
Cerdanyola-Vilassar 1-1
Ascó-Terrassa 1-1
Muntanyesa-Figueres 2-2
Peralada-Castelld. 1-0
Europa-Masnou 1-0
Rubí-Sabadell 0-1
P. Mafumet-Vilafranca 5-0
Prat-Palamós 2-1

PRÒXIMA JORNADA 
Santboià-Viladecans

Almacelles-Torredembarra
Tàrrega-Reddis
Balaguer-Morell

Igualada-Juv 25 Setiembre
Mollerussa-Catllar

Rapitenca-Amposta (diu 22
12h)

Lleida-S. Ildefons
Torreforta-Vilanova

RESULTATS

20a jornada, Primera catalana

Viladecans-Almacelles 2-0

Torredembarra-Tàrrega 3-1

Reddis-Balaguer 1-0

Morell-Igualada 1-1

Juv. 25 Set.-Mollerussa 1-0

Catllar-Rapitenca 2-1

Amposta-S. Ildefons 3-2

Lleida-Torreforta 1-0

Vilanova-Santboià 2-1

Primera catalana

L’Ascó va empatar a casa amb el Terrassa (1-1).
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 20 32 22 40

2. Catllar 20 29 22 39

3. Santboià 20 38 21 35

4. S. Ildefons 20 34 25 31

5. Viladecans 20 28 23 31

6. Vilanova 20 24 20 31

7. Almacelles 20 24 25 29

8. Reddis 20 30 23 28

9. Lleida 20 30 21 28

10. Rapitenca 20 30 21 28

11. Balaguer 20 24 24 26

12. Amposta 20 29 27 25

13. Torredembarra 20 28 31 23

14. Tàrrega 20 17 20 22

15. Mollerussa 20 22 32 19

16. Igualada 20 19 32 19

17. Juv 25 Setiembre 20 20 31 18

18. Torreforta 20 30 44 18
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El nucli de tecnificació el passat
cap de semana va participar dis-
sabte a l’Olímpic a Barcelona en
el ranking Català infantil i Cadet.
Al matí es va celebrar el rànking
cadet on els nostres dos repre-
sentants Franc i l’lOriol no van
tenir sort. Mentre Franc caigue
derrotat  en primera ronda
sense opcions a repesca; Oriol
guanya el primer combat per-
dent a la segona ronda, va pas-
sar el primer combat de repes-
ca i va perdre el segon  que-
dantse a les portes de la meda-

lla de bronze.
A la tarda participaren els infan-
tils amb un bons resultats.
Arnau Masdeu fou tercer, Pol
Ciuran va acabar en primer lloc,
Or. Sergi Sangenis tercer classi-
ficat. Julia Borrrell segona.
Els altres representants del
Nucli van ser la Laura Mauri ,
Andreu Nadal i la Llur Sedo; tots
tres van fer un bon traball amb
molta actitud sense que els
resultats els acompanyesin i no
van arrivar a la lluita de les
medalles.

Competició a Barcelona
JUDO. NUCLI TECNIFICACIÓII MITJA MARATÓ DE TORTOSA. MÉS DE 500 ATLETES

Autèntica festa de l’esport

Més de 500 atletes van
envair diumenge  la capital
del Baix Ebre demostrant així
la bona salut de l’esport a la
ciutat i a la província de
Tarragona. Espais emblemà-
tics de la ciutat com el Pont
del Tren o el Pont de L’Estat
van veure passar centenars
d’atletes acompanyats en tot
moment per familiars,  aficio-
nats i voluntaris. Ferran Bel,
alcalde de Tortosa, donava
puntualment la sortida de la
cursa en la qual Pedro
Ortega del CA Tarragona-
Evasion Running Reus va tor-
nar a  guanyar amb un regis-
tre de 1:12:53. A pocs
segons de l’actual campió de
Catalunya de Marató va
entrar Mikel Besora del
Borges Trail i en tercer lloc
l’atleta del club esportiu
Vinaros Stephane Rpca.
En categoria femenina, la

única medalla olímpica i atle

ta convidada Maria Vasco del
CA Runners Tarragona va
creuar la línia d’arribada amb
una marca de 1:26:11 segui-
da, amb una diferencia de 10
minuts, de l’atleta del Trail
Roquetes Neus Espinach
(1:36:13). El tercer lloc fou
per a Eva Roig (1:36:33) del
Club BTT Montbike. La prova
de 10km el podi masculí fou
per a Marc Fortuny seguit
d’Gerard Marsal del CE la
Cala i Yousef Abaghad, men-
tre que en noies la guanyado-
ra va ser Judit Lamas, del
Trail CER La Senia, la inde-
pendent Laura Guerrero i
Julia Roca van arribar en
segona i tercera posició. 
Els organitzadors de la cursa
agraeixen la confiança dipo-
sitada en l’esdeveniment per
part de tots els participants,
voluntaris, institucions i
patrocinadors.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (24-21)

L’Amposta, disparat
L’Amposta va fer un punt i
seguit en la seua ratxa de victò-
ries després de véncer l’Únic
Puchi d’Eivissa (24-21). El partit
va ser molt igualat, davant d’un-
rival de molta entitat que va
demostrar-ho sobre la pista. El
marcador va reflectir la igualtat,
sobre tot en el primer temps,
quan les visitants anaven per
davant, amb un gol d’avantat-
ge, renda que van mantenir fins
el descans. A la represa, la
serietat defensiva de
l’Amposta, una qualitat que cal

destacar en les darreres jorna-
des, va permetre a l’Amposta,
juntament amb l’efectivitat en
atac, remuntar un marcador
que fou advers de tres gols. I
així va acabar guanyant. Un
triomf que enlaira a l’equip
ampostí que està fent una gran
temporada. AMPOSTA-LAGRA-
MA : Gálvez i Thangetti, Alonso
(3), Gisbert (2), Haro, Juncosa
(3), Joana (10), Uliaque (2),
Simón (2), Calduch (2), Aida (2),
Judit  (3), Reina, Zaragoza,
Martorell i Cristina Tortajada

Cursa de la Marcenca
Diumenge va tenir lloc la cinquena edició de la
Cursa de la Marcenca de Bítem, amb gran
participació i una organizació a l’altura de l’es-
deveniment.

CLUB VOLEI ROQUETES

El cadet masculí rep el Barça
L'infantil femení es va desplaçar al camp del Barça Blau. 3-0 (27-25,
25-19 i 25-20). El cadet masculí, es va desplaçar al camp del
Mataró. 3-1 amb parcials (20-25, 25-20, 25-16 i 25-13). Per altra
banda, el juvenil femení, va rebre al C.V.Vilafranca Blanc. 3-0 amb
parcials (26-24, 25-18 i 25-14). El sènior de primera catalana que
havia de rebre al C.V.Monjos, el partit ha sigut aplaçat.  L'equip de
segona catalana, va rebre al C.V.Gavà. 0-3 amb parcials (13-25, 23-
25 i 19-25). Per últim, el sènior femení, es va desplaçar al camp de
l'Institut Montserrat. 2-3 amb parcials (25-18, 20-25, 21-25, 25-17 i
15-17). En la pròxima jornada, al pavelló de Roquetes hi haurà una
gran jornada de volei, gairebé tots els equips juguen a casa. L'infantil
masculí, començaran la segona fase del campionat on rebran al
C.V.Andorra (BCN), l'infantil femení rebrà al C.V.Esplugues, el cadet
masculí rebrà al F.C.Barcelona i el juvenil masculí, igual que l'infantil
masculí, començarà la segona fase del campionat rebent al C.V.SP
I SP. El juvenil femení es desplaçarà a Dolors Mallafré. El sènior de
primera catalana, a la Blume i el de segona catalana, rebrà al
C.V.Barberà. 

Mini-Handbol
Aquest passat dis-
sabte es va realitzar
un partit aleví femení
amb la diferència que
es jugava amb les
normes de la catego-
ría aleví expert. 
Al club és la primera
vegada que es juga
amb aquesta modali-
tat. 
Les tortosines es
reunien a ascó per
jugar un partit dife-
rent a l’habitual i per
disfrutar d'aquesta
experiencia.
Durant els 40 minuts
es va poder veure
que els hi faltava
rodatge però, tot i
així, es va observar
l'esforç, l'actitut i
alguna que altra juga-
da que va donar
bones sensacions.
Les petites del club
seguiran treballant
amb ganes per al
proper partit.

Infantil Masculí
C.E. Tortosa, 17
Safa Gavà AMPA     
25
Juvenil Masculí
C.E. Molins de Rei
“B”     14 (6)
C.E. Tortosa      
42 (22)
Partit a domicili con-
tra un dels últims
classificats de la lliga
on l'equip de les
Terres de l'Ebre no
va oferir opció des
del primer moment.
C.E. TORTOSA:

- Porter(s):
Benja, Gascón

- Jugadors:
Sergi (2), F. Querol
(1), Josep (8), Aleix
(2), Biel  (5), Katriel
(5), Hassan (10),
Michael (2), Íker (6).

Sènior Masculí
C.E. Tortosa         
39 (16)
Liceo Francés
22 (14)

CE Tortosa

Els millors darrera jornada 4a. catalana                         HANDBOL

L’Aldeana B es va imposar dimecres el Tivenys per 2-1 en partit de
recuperació. Els aldeans en tenen un altre pendent, suspés en la jor-
nada passada, i que el disputaran el dia 25. De la part alta de la taula
dir que l’Olimpic es distancia en el liderat i que amb la golejada de
l’Ascó al Vilalba (6-2) s’ajusten les altres dues places d’ascens per a
tres candidats: Ascó B, Vilalba i J. i Maria B. 

Aldeana B-Tivenys (2-1)

Diumenge, pilots de Tivenys van participar a
Bassella en un recorregut total de 140 km
amb una bona actuació i la destacada de
Jordi Pinyol, amb una setena posició, en la
categoria sènior, i la 24 a la general. Hi havien
més de 12000 pilots repartits en les catego-
ries amics, sènior, júnior i èlit. Els pilots són;
Marc Martí, Miguel Beltran, Jordi Pinyol, Pau
Mauri i Alejandro Combalia. Tots els agraiexen
el suport dels patrocinadors.  

Pilots de Tivenys, ok

A BASSELLA

JUGADORNº

1
2
3
4
5

ALDEANA B
Nº JUGADORNº

Omar Hamdqui
Roger Blanc
Joaquin Miralles
Victor Gil
Raul Martinez

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ARNES
Nº P. JUGADORNº

Oriol Biarnés
Alexis Pedraza
Adria Miró
Jordi Garcia
Albert Troyano

1
2
3
4
5

ASCÓ B
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Toni Manyé
M. González
Alex Grau
Xavi Roldan
Joan Clua

1
2
3
4
5

BENISSANET
Nº

JUGADORNº

Pau Povill
Robert Martorell
Ruben Saladié
Oriol Salvado
Jordi Segura

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

BOT
Nº JUGADORNº

Jack Davenport
Àlex Rovira
Badr
Elvis
Toni Sanz

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

David Espuny
Toni Aranda
Paco Rodriguez
Anas
Jordi Baucells

1
2
3
4
5

EBRE ESCOLA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Abdel
Lachen
Cristian Cid
Oscar Oliver
Pau Prades

1
2
3
4
5

CATALÒNIA B
Nº

JUGADORNº

1
2
3
4
5

J. I MARIA B
Nº JUGADORNº

Miquel Tomàs
German Marcoval
Pedro
Charly Labèrnia
Moha

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

Pau Muñoz
Sergi Vila
Joaquin Vila
Aitor Giné
Marc Alis

1
2
3
4
5

OLIMPIC
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Miguel Piñol
Ivan Solé
Abdelali
Jordi Montserrrat
Àlex Fernàndez

1
2
3
4
5

R BÍTEM B
Nº

JUGADORNº

Laureà Alegret
Albert Gallego
Cesc
Josep Martí
Raimon Pardo

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ROQUETENC B
Nº JUGADORNº

Izquiano
Robert Beltran
Joan Miquel
Victor Bertomeu
Miguel

1
2
3
4
5

TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Jhon  Moukset
Alex Ribes
Albert Arrufat
Mustafa
Josep Goya

1
2
3
4
5

VILALBA
NºP.

5
4
3
2
1

P

1
2
3
4
5

JUGADORNº

Didac Martinez
Joaquin Morales
Soufiane 
Xavi Lafarga
Marc Vericat

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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«Per a tots els gustos». Avui: Pastís de xocolata 

SANT VALENTÍ?
SANT JORDI? 

Ens cal un sant per a què ens
recordi de sorprendre i esti-
mar a la parella?
Dia a dia, els petits detalls,
mantenen la flama encesa.
Aquestes celebracions gene-
ren diferents tipus de sensa-
cions: alegria per als enamo-
rats o rebuig, melangia per als
que estan sols.
Però el que hem de tenir clar,
és que com deia John Lenon:
«la felicitat està dintre d'un
mateix, no al costat d'un
altre».
Per tant, si estàs sol/a mima't
i estima't i si tens parella, cele-
bra-ho cada dia. 

Maridatge

Vi Ranci 16º o Mistela blanca o Vi dolç natural 14º

INGREDIENTS:
Pel pa de pessic:
• 230g de sucre
• 100g de d’ametlla en pols
• 5 ous
• 50g de farina
• 25g de cacau en pols
• 50g de xocolata al 70%
• 50g de mantega
PER LA TRUFA:
• 160g de nata líquida
• 125g de xocolata de cobertura
PER LA COBERTURA:
• 150ml de nata líquida
• 150g de xocolata de cobertura
• 75g de mantega
PEL FARCIT:
• Almívar
• Melmelada de gerds

PREPARACIÓ:
El pa de pessic:
Separar els rovells de les clares de 3 ous. Separar 60g de sucre del total.
Barrejar la farina d’ametlla amb els 170g de sucre restants. Afegir els 3 rovells d’ou i els 2 ous
sen      cers d’un a un, incorporant bé abans d’afegir el següent.
Fondre la xocolata i la mantega al microones a baixa potència. Afegir-la a la barreja anterior.
Muntar les clares a punt de neu amb el sucre reservat. Incorporar-les amb suavitat a la barreja.
Afegir amb suavitat la farina i el cacau tamisats.
Estendre bé la barreja en una safata de forn, ha de quedar d’1cm de gruix. Coure-ho uns 8 – 10
minuts a 200º amb el forn ja calent.
La trufa:
Escalfar la nata líquida. Quan arrenqui el bull, abocar-la sobre la xocolata trossejada. Esperar 2
minuts i barrejar bé fins a obtenir una mescla homogènia. Reservar a la nevera unes hores.

La cobertura:
Escalfar la nata líquida. Quan arrenqui el bull abocar-la sobre la xocolata trossejada i la mantega
a trossets. Esperar 2 minuts i barrejar bé fins a obtenir una mescla homogènia. Mantenir-la ca-
lenta en un bany Maria fins el moment d’utilitzar.
El muntatge:
Tallar les planxes de pa de pessic en la forma desitjada. Posar una base de pa de pessic, humi-
tejar-la amb almívar i cobrir-la d’una capa de melmelada. Tapar amb una segona planxa de pa de
pessic, humitejar-la amb almívar i cobrir-la amb una capa de trufa. Tapar amb una tercera capa
de pa de pessic, humitejar-la amb almívar i cobrir-la amb una finíssima capa de trufa. Abocar la
cobertura de xocolata pel damunt i deixar refredar.
Bon profit!
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel entre mig i molt ennuvolat de matinada i fins a l'inici del matí. A partir
de llavors la nuvolositat minvarà i el cel quedarà serè o poc ennuvolat, mal-
grat que a punts del terç oest es mantindrà puntualment entre poc i mig
ennuvolat per alguns núvols baixos i mitjans. Independentment, a partir de
mitja tarda arribaran alguns núvols alts i mitjans a l'oest del territori, més
abundants i compactes al nord-oest al final de la jornada.

Precipitacions
Durant la matinada són possibles algunes precipitacions febles i aïllades en
general, sobretot al terç oest, així com també al Pirineu occidental al final
de la jornada. La cota de neu voltarà els 1300 metres, puntualment més
baixa al Pirineu occidental.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars o lleugerament més altes.
Oscil·laran entre -5 i 0 ºC al Pirineu, entre -2 i 3 ºC al Prepirineu i a la
depressió Central, entre -1 i 4 ºC al prelitoral, i entre 2 i 7 ºC al litoral. Les
màximes, en canvi, pujaran entre lleugerament i moderadament al litoral i
prelitoral i lleugerament a la resta del país. Es situaran entre 7 i 12 ºC al
Pirineu, entre 10 i 15 al Prepirineu i a la depressió Central, i entre 13 i 18
ºC a la resta, les més elevades al nord-est.

Visibilitat
Entre bona i regular de matinada i fins a l'inici del matí, amb algun banc de
boira aïllat a punts de l'interior. La resta del dia serà entre bona i excel·lent.

Vent
Fins a l'inici del matí serà fluix i de direcció variable a l'interior, mentre que
al litoral bufarà terral fluix. A partir d'aleshores serà entre fluix i moderat,
de component oest a l'interior i de component sud i oest al litoral, més
reforçat a la meitat nord de la costa.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL 

TARDA

SOL 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 4°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Rafecas Renau, Joan Josep

Av. Generalitat, 7  (Tortosa) 977440327

Pilar Delgado , Jordi Delgado      

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Vergés Alonso, Imelda

Avda. de la Rapita, 79  (Amposta) 977707332

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

El trànsit de Venus per la teva casa cinc
anuncia canvis positius en l’amor. Respecte a
la salut, avui et sents amb bon ànim i amb
ganes de fer coses noves.   

Taure
20/4 al 19/5

Dirigeix les teves necessitats afectives i posa
de manifest els teus veritables sentiments.
Avui és un dia on es potencia la teva sensibili-
tat i la teva capacitat de sentir.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit de Venus per la teva casa tres indi-
ca que hi ha canvis en la forma de comuni-
car-te. Buscaràs un acostament a la persona
que t’interessa.  fregits i begudes amb gas.

Cranc
22/6 al 21/7

Respecte a l’amor, avui poden sorgir malen-
tesos que et duguin a discussions una mica
inútils. Ara és el moment de fer un esforç
per vèncer les teves pors interiors.   

Lleó
22/7 al 22/8

Avui, dintre de les teves relacions sentimen-
tals, trauràs la teva cara més alegre i extro-
vertida. En ocasions no coincideixen els teus
desitjós amb el que el teu cos et deixa fer.  

Verge
23/8 al 21/9

La vida t’ensenya coses noves. Potser és el
moment de projectar diferents tàctiques dintre
de la teva vida sentimental. Consumiràs o des-
gastaràs amb més rapidesa la teva energia.  

Balança
22/9 al 22/10

UMostraràs els teus sentiments amb tota lli-
bertat i seguretat en tu mateix. Algú prop teu
te sorprendràs. És important que millorin
certs aspectes de la teva vida quotidiana.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Perquè tot funcioni bé necessites tenir més
llibertat dintre de les teves relacions afecti-
ves. Et  poden donar més nervis i més ten-
sions de les que t’agradaria.

Sagitari
21/11 al 21/12

Enriquiràs els teus contactes socials ampliant
l’àrea de les teves relacions .Respecte a la
salut, avui estàs ple d’energia. Ho notaràs en la
teva manera de gaudir.    

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus transitant per la teva casa vuit t’obliga a
buscar un enteniment, material, emocional i
sexual, amb la teva pròpia parella. Respecte a
la salut intenta oxigenar els pulmons.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor no has de cremar-te  en
relacions que no tenen el futur que tu et merei-
xes. Avui, poden baixar les teves barreres
emocionals i sentir-te més vulnerable.

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit d’Urà pel teu signe indica que ara
és el moment de fer canvis en la teva forma
de vida. Les circumstàncies et portaran
cap a la independència i cap l’autonomia.    

CARTELERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 
Telèfon 977 703 811
www.cineciudad.com

50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 13: 18.00-20.15-22.30-
00.40
dissabte 14: 15.50-18.00-20.15-
22.30-00.40
diumenge 15 dilluns 16: 15.50-
18.00-20.15-22.30
dimarts 17 a dijous 19: 18.00-20.15-
22.30
50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 13: 19.30-22.00-00.20
dissabte 14: 19.30-22.00-00.20
diumenge 15 dilluns 16: 17.00-19.30-
22.00
dimarts 17 a dijous 19: 19.30-22.00
BIG HERO 6 
dissabte 14 a dilluns 16: 15.50
EL DESTINO DE JÚPITER
divendres 13: 17.50-20.10-22.25-
00.40
dissabte 14: 17.50-20.10-22.25-
00.40
diumenge 15 dilluns 16:  17.50-
20.10-22.25
dimarts 17 a dijous 19: 20.10-
22.25
DORAEMON (versió català) 
dissabte 14 a dilluns 16: 16.00
THE INTERVIEW
divendres 13: 18.00-20.10-22.20-
00.30
dissabte 14: 18.00-20.10-22.20-
00.30
diumenge 15 dilluns 16: 18.00-
20.10-22.20
dimarts 17 a dijous 19: 18.00-
20.10-22.20
LA SEÑAL
divendres 13: 18.15-20.15-22.15-
00.15
dissabte 14: 16.15-18.15-20.15-
22.15-00.15
diumenge 15 dilluns 16.15-18.15-
20.15-22.15
dimarts 17 a dijous 19: 18.15-20.15-
22.15
BOB ESPONJA
divendres 13: 18.20-20.20

dissabte 14: 16.20-18.20-20.20
diumenge 15 dilluns 16: 16.20-
18.20-20.20
dimarts 17 a dijous 19: 18.20-20.20
BABADOOK 
divendres 13: 22.20 – 00.20
dissabte 14: 22.20 – 00.20
diumenge 15 dilluns 16:  22.20
dimarts 17 a dijous 19: 22.20
PADDINGTON 
dissabte 14 a dilluns 16: 16.00
LA TEORIA DEL TODO 
divendres 13: 18.00 - 20:15 -
22:30 - 00:40
dissabte 14: 18.00 – 20.15 –
22.30 - 00:40
diumenge 15 dilluns 16: 18:00 –
20.15 – 22.30
dimarts 17 a dijous 19: 18.00 –
20.15 – 22.30
INTO THE WOODS 
dissabte 14 a dilluns 16: 15.50
THE IMITATION GAME (DESCI-
FRANDO ENIGMA) 
divendres 13: 18.05-20.10
dissabte 14: 18.05-20.10
diumenge 15 dilluns 16:  18.05-
20.10
dimarts 17 a dijous 19: 18.05-
20.10
BLACKHAT - AMENAZA EN LA
RED 
divendres 13: 22.15-00.35
dissabte 14: 22.15-00.35
diumenge 15 dilluns 16:  22.15
dimarts 17 a dijous 19:  22.15
BOB ESPONJA
dissabte 14 a dilluns 16: 17.00-
18.45
VENGANZA 3 
divendres 13: 18.00-20.10-22.20-
00.30
dissabte 14: 20.30-22.35-00.40
diumenge 15 dilluns 16:  20.30-
22.35
dimarts 17 a dijous 19: 18.00-
20.10-22.20
LAS OVEJAS NO PIERDEN EL
TREN 
divendres 13: 18.20-20.20
dissabte 14: 16.20-18.20-20.20

diumenge 15 dilluns 16: 16.20-
18.20-20.20
dimarts 17 a dijous 19: 18.20-
20.20
LA ISLA MINIMA 
divendres 13: 22.20 – 00.20
dissabte 14: 22.20 – 00.20
diumenge 15 dilluns 16:  22.20
dimarts 17 a dijous 19: 22.20
ANNIE 
divendres 13: 18:00 
dissabte 14: 15:50- 18:00
diumenge 15 dilluns 16: 15:50-
18:00
dimarts 17 a dijous 19: 18:00
BIRDMAN
divendres 13: 20.15
dissabte 14: 20.15
diumenge 15 dilluns 16:   20.15
dimarts 17 a dijous 19:  20.15
CORAZONES DE ACERO 
divendres 13: 22.30
dissabte 14: 22.30
diumenge 15 dilluns 16:  22.30
dimarts 17 a dijous 19:  22.30

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977 504 080 - 902 17

08 31
www.ocine.es

50 SOMBRAS DE GREY
divendres 13 i dimecres 18: 19:00
– 21:45
dissabte 14: 16:30 – 19:00 –
21:30-23:45
diumenge 15: 16:30 – 19:00 –
21:30
dilluns 16 i dimarts 17: 19:00 –
21:45
NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓN 
divendres 13 i dimecres 18: 18:15
– 20:00
dissabte 14: 16:30 - 18:15 – 20:00
diumenge 15: 16:30 - 18:15 –
20:00
dilluns 16 i dimarts 17: 20:00
EXODUS
divendres 13 i dimecres 18: 21:45
dissabte 14: 21:45

diumenge 15: 21:45
dilluns 16 i dimarts 17: 21:45
BOB ESPONJA (digital)
divendres 13 i dimecres 18: 18:15
dissabte 14: 19:00
diumenge 15: 16:30 – 18:15
dilluns 16 i dimarts 17: 20:00
ANNIE (digital)
divendres 13 i dimecres 18: 20:00
dissabte 14: 20:30
diumenge 15: 19:50
LAS OVEJAS  NO PIERDEN EL
TREN (digital)
divendres 13 i dimecres 18: 22:00
dissabte 14: 22:30- 0:15
diumenge 15: 22:00
dilluns 16 i dimarts 17: 22:00
LOS PINGÜINOS DE MADAGAS-
CAR
divendres 13 i dimecres 18:15
dissabte 14: 16:30
diumenge 15: 16:30
dilluns 16 i dimarts 17: 20:00
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 13 i dimecres 18: 22:00
dissabte 14:  18:15 - 20:00 – 22:00-
00:00
diumenge 15: 18:15 - 20:00 – 22:00
dilluns 16 i dimarts 17: 22:00
ELS BOXTROLLS (català)
dissabte 14:  16:00

Cinema Ascó (Casal Municipal)
EL JUGADOR 
diumenge 15 de febrer: 18:00

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

EL JUGADOR 
diumenge 15 de febrer: 18:00

Cinema Perelló (Cinema
Victòria)

EL GRAN HOTEL BUDAPEST
dissabte 14 de febrer: 22:30 h 
diumenge 15 de febrer :18:00 h

Cinema Móra d'Ebre
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
dissabte 14 de febrer: 22:30 h 
diumenge 15 de febrer :18:00 h

PASSATEMPS
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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
CENTRE 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
p l a g u e s ( m o r r u t
palmeres),optimització del
reg,rocalles,plantacions.Utili
tzem 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

VARIOS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no tinguen papers.
Pagament al comptat.

Tlf.680 968 290

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
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A L’ÚLTIMA

Però de tots els carnavals
de la zona en destaca un,
el Carnaval de Godall que
aquest any es troba en la
s e v a  127ena  e d i c i ó .
Testimonis orals apunten
que el carnaval ja se cele-
brava a finals del segle XIX.
Comença avui divendres i
es podrà gaudir de les dife-
rents activitats fins dimarts
vinent. 
Els dies forts seran demà
dissabte i dimarts, quan
tindrà lloc un dels seus
actes més xaladors i
característics: la divertida
guerra de farina. A ritme
de xaranga, els partici-
pants d'aquesta peculiar
batalla es bombardegen
cada any uns als altres pel
carrer, entre les 16 i les 19
hores de la tarda. Van
armats amb bosses i enfari-

nen a tot aquell que tingui
valor, o ganes de descarre-
gar adrenalina, i surti al
carrer. En una sola tarda es
poden arribar a tirar fins a
3.000 quilos de farina. Una
altra peculiaritat d'aquest
Carnaval són les mascaru-
lles, unes disfresses amb
mascares improvisades a
partir de peces de roba i
objectes de procedència
diversa, amb l'objectiu de
no ser reconegut durant el
ball. Les persones amb
màscara solen dinamitzar

la festa traient a ballar als
qui no van disfressats. Però
la festa no acabarà aquí,
també hi haurà xocolatada,
cercaviles, degustació de
cóc amb sal, rostida, paella
popular, cremat a la plaça,
resumint, serà una festa de
4 dies amb tot el necessari
per acontentar a tot aquell
que tingui ganes de gresca.
La cita, des d’avui dia 13
fins el dimarts 17, la tenim
a Godall, Carnaval de
Carnavals. (Fotografies: Aj.
de Godall).

Godall: Carnaval de Carnavals

Tot i el fred, molts
ebrencs tenen ganes
de festa i els carnavals
que se realitzen en
diferents poblacions de
tot el nostre territori,
com informem en la
plana 9,  són una bona
ocasió per deixar-se
portar i transformant-
se en algú diferent per
un dia.

Aquest cap de setmana se celebra el carnaval a molts municipis de les Terres de l’Ebre, sent un referent el de Godall

127 EDICIONS. DES D’AVUI FINS DIMARTS VINENT

ACTUALITAT


