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Terres de l’Ebre. La marca Terres de l’Ebre
Reserva de la Biosfera, en marxa abans de
setmana santa.                                    P3

Esports. El planer Andreu Arasa, jugador del
cadet de la Rapitenca, ha fitxat amb el Barça.
Jugarà amb el juvenil B.                       P11

Terres de l’Ebre. Es desvetlla la incògnita:
Ferran Bel encapçalarà de nou la llista de CiU
a Tortosa. P4
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L’Onada i Més Ebre, patrocinadors de la presentació del nou disc del camarlenc Joan Rovira, en un acte benèfic per a l’AFATE, dissabte 28 de març

L'Onada Serveis, en el seu vintè aniversari, i el diari Més Ebre, han volgut unir esforços i solidaritzar-se amb l'alzheimer sent patrocinadors de la presentació del nou treball d'un dels
nostres cantautors més coneguts, el camarlenc Joan Rovira, en un acte benèfic per a l’AFATE (Associació de Familiars d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre). El seu nou disc es titula
Peix sense Espina i s'estrenarà dissabte, 28 de març, a l'auditori Felip Pedrell de Tortosa, a les 22 hores. P3
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L’opinió del diari queda     reflec-
tida exclusivament a    través de
l’editorial. Els       articles de la
secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.
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Avui la causa que ens ocupa és l'ALZHEIMER,
aquesta malaltia tan coneguda per la majoria de
població en tractar-se la demència més comu-
na. Es calcula que actualment afecta un 6% de
la població major de 65 anys i es preveu que
augmenti fins a assolir els 107 milions de per-
sones el 2050. 
Per aquest motiu des del nostre Més Ebre junta-
ment en l'Onada, AFATE i l'Ajuntament de
Tortosa, hem decidit col·laborar i patrocinar el
concert solidari de presentació del nou disc del
Cantautor Joan Rovira. 

L'acte es podrà gaudir el pròxim 28 de Març a
les 22 hores a l'Auditori Felip Pedrell de
Tortosa. 
Les entrades les podreu comprar a AFATE
(Passeig Moreira, 25 a Tortosa), Tradicionarius
(c/ Cervantes, 13 a Tortosa), Germans Marin
(Carretera Aldea-Tortosa a l'Aldea, c/ sis, 3 i c/
vint-i-vuit, 2 a Camarles, Pl. Joaquim Bau 1, c/
Joan Miró Serra i c/ Cervantes a Tortosa), Adam
Sport (Pl. Barcelona s/n a Tortosa) i EKOBO
(Avda de la Ràpita, 36 a Amposta).
Col·laborem, ens afecta a tots.

Editorial Col.laborem, ens afecta a tots

Fa uns dies, parlant amb la filla d’una veïna,
em va dir una cosa que em va fer reflexio-
nar: “Amb la crisi econòmica i les retalla-
des dels governs a Catalunya i Espanya als
joves sembla que ens condemnin a elegir
entre l’atur o la PlayStation per estar entre-
tinguts. No només no hi ha feina sinó que
si vols estudiar els preus de les matrícules
i taxes a la universitat s’ha disparat fins a
fer-la inaccessible per a molts de nosal-
tres.”

Sàvies paraules que reflecteixen a la per-
fecció la situació dramàtica a què s’enfron-
ten molts joves ampostins. I és que amb la
dreta al Govern, el nostre país ha assolit la
trista realitat de ser el primer de tota la
Unió Europea amb la taxa d’atur juvenil
més alta (per sobre del 45%), més del
doble de la mitjana europea. Resultat? Més
de la meitat dels joves d’entre 18 a 35
anys viuen amb els seus pares i no per una
elecció personal sinó perquè no tenen més
remei. A l’atur o amb treball precari i mal
pagat qui pot accedir a un habitatge o
crear un nucli familiar? I la famosa justícia
dels “mercats”? El nostre és el país de tota
la zona euro amb el percentatge d’estu-
diants universitaris més alt que treballen en
llocs de treball molt per sota de la seva
preparació. Molt possiblement, per no dir
segurament, estem davant de la primera
generació des de la Guerra Civil que objec-
tivament viurà en pitjors condicions de vida
material i amb menys oportunitats que els
seus pares. 

Fins aquí la realitat. Podem fer alguna cosa
per canviar-la? I tant! Res no canvia només
quan ningú no fa res i aquest no és el nos-
tre cas. Podem fer alguna cosa des de
l’Ajuntament d’Amposta? Rotundament, sí.
El canvi serè que proposo passa també
per trencar aquesta espiral viciosa d’atur-
precarietat-manca d’esperança de futur
que perjudica els joves ampostins i dotar-
los d’eines perquè es guanyin el seu futur.
També aquí la inacció de l’alcalde
d’Amposta ha jugat en contra dels interes-
sos dels joves del nostre poble. Aquesta
desídia s’ha d’acabar, per això proposo
multiplicar per 10 la dotació econòmica
municipal, a partir d’aquest curs acadèmic,
(és a dir, passar dels minsos 6.000 euros
actuals a 60.000 euros) destinada a
finançar els estudis universitaris dels nos-
tres joves, que inclou òbviament els estu-
dis de postgrau i els màsters.  

Ho farem per justícia, per ajudar la gent
jove de la nostra ciutat, però també ho
farem per assegurar el futur d’Amposta
perquè una ciutat que renuncia a apostar
per la formació dels seus fills és una ciutat
morta. No serà el nostre cas, us ho asse-
guro. Al contrari, el canvi serè significa
també inversió en formació i desenvolupa-
ment perquè només amb una aposta deci-
dida en educació disposarem després d’un
mercat de treball i una realitat productiva
capaç de competir en qualsevol nivell. Per
tant, llocs de treball, per tant, generació de
riquesa per a Amposta. El pitjor que podrí-
em fer també en aquest àmbit és deixar-
nos endur per la inèrcia i continuar sense
fer res, de braços creuats, com han fet
aquests darrers quatre anys Ferré i el seu
equip de Govern. Tenim les idees clares i la
determinació per dur-les a terme sí, però
també tenim la sensibilitat que ens posa
els pèls de punta quan escoltem aquesta
jove decebuda afirmar que la fan escollir
entre l’atur o la PlayStation. No volem con-
demnar els nostres joves a una elecció tan
poc estimulant. Ens hi deixarem la pell per-
què aquesta mateixa jove d’aquí a quatre
anys pugui dir que té una feina que la per-
met viure amb dignitat i que pot desenvolu-
par els àmbits de vida que vulgui d’acord
amb la seva elecció. Perquè són ells, els
joves, aquells que donen sentit a tot allò
que farem.    

Francesc Miró
Candidat del PSC a l’alcaldia d’Amposta 

Entre la “playstation” i l’atur? 

OPINIÓ

Només cal mirar enrere per
veure que després de gairebé
12 anys des de que el Grup
Municipal de CiU vam assolir el
govern a l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, tot i que les
dificultats han estat i segueixen
essent moltes, i que la situació
és delicada encara per a molts
dels nostres ciutadans, hem
millorat en el nostre estat del
benestar.
És bo fer un breu recordatori d’on érem, d’on som i de tot
el camí que hem fet tots plegats.
Ens hem esmerçat per a fer que viure a l’Ametlla de Mar
sigui més fàcil que abans. Els caleros i caleres tenim ara
al nostre abast molts serveis i moltes opcions del nostre
dia a dia, que podem fer aquí sense necessitat de marxar
a fora.
L’àmbit sanitari ha estat un dels que més evolució a mos-
trat a l’Ametlla de Mar amb l’ampliació del CAP, la creació
d’especialitzacions o la posada en marxa del Centre de
Rehabilitació, però també ho ha estat el de l’esport i el
lleure amb una nova i moderna zona esportiva i centre
d’aigües i salut, avui utilitzat per 1200 persones o el de
la mobilitat, amb la creació de prop de més de 200 pla-
ces d’aparcament gratuït i l’aparcament soterrat de 300
places que gestionem en connivència amb el sector
comercial de la localitat. Aquests són només alguns dels
exemples més clarificadors.
Nosaltres hi hem posat tot el nostre coratge i tota la nos-
tra passió. Treballar pel poble i pels nostres ciutadans ha
estat la nostra vocació i per a molts el somni complit que
dona sentit a l’estima cap al nostre poble i dignifica tot el
que en el seu dia van fer els que ens van precedir.
Si feu aquest exercici sincer de mirar enrere, us vindran
al cap moltes mancances ja solucionades i moltes neces-
sitats ja gestionades.
Quan vam arribar al govern, ens vam marcar un rumb a
seguir. Teníem clar quin tipus de poble volíem. I us ben
asseguro que La Cala d’avui en dia s’hi assembla molt, i
evidentment que hem comptat amb la decisòria contribu-
ció ciutadana i la complicitat de les administracions en la
construcció d’aquest camí conjunt. 
Hem pensat en gran i hem assolit fites que ens han posi-
cionat com una societat avançada i preparada pels molts
reptes que el futur immediat ens demanarà.

Andreu Martí i Garcia
Alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

“12 anys de transformació: només
cal mirar enrera”

OPINIÓ

El col·legi Mª Garcia Cabanes
de l’Aldea ha organitzat una
cursa solidària per recaptar
diners. Enguany la cursa
solidària arribava a la 5 ena
edició, i els metres recorre-

guts pels alumnes eren multi-
plicats pel preu simbòlic que
cada pare i mare donava per
al seu fill o filla, fent  així un
total de 1373,81 €, que han
estat entregats a la Creu Roja.

Solidaritat en temps de crisi

ACTUALITAT
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La marca Terres de l'Ebre
Reserva de la Biosfera
començarà a funcionar de
forma efectiva i reconeguda
abans de setmana santa,
segons ha avançat el conse-
ller d'Agricultura, Josep
Maria Pelegrí. Els membres
del Consell Consultiu, reunit
aquest dilluns a la tarda a
Tortosa, han pogut conèixer
de primera mà el contingut
del reglament, que s'ha d'a-
provar el pròxim 3 de març,
i del logotip de la Reserva,
com a elements identifica-
dors que han de permetre
promocionar productes,
béns i serveis del territori.
Les empreses i entitats que
vulguin fer ús de la marca,
segons consta al nou regla-

ment, podran fer-ho al llarg
de tres anys prorrogables si
compleixen els requisits
específics. L'aprovació del
reglament d'ús i del logotip
definitiu de la marca són ja
els passos definitius abans
de la seva posada en marxa
efectiva. El procés s'ha
allargat durant mesos i el
seu resultat ha estat presen-
tat públicament aquest
dilluns a la tarda en un acte
presidit pel mateix conse-
ller. La idea, un cop se sot-
meti a aprovació el pròxim
dia 3 de març, és que entri
en funcionament abans del
període de vacances de set-
mana santa. "De cara a l'es-
tiu, per vendre turísticament
i des del punt de vista dels
recursos, podrà ser una
eina molt important per
dinamitzar aquest territori",
ha declarat Pelegrí, que ha
qualificat aquest pas com a
"definitiu" i "estratègic".
El reglament, precisament,
defineix les condicions con-
cretes a partir de les quals
productors, establiments i
entitats podran sol·licitar,
voluntàriament en tots els
casos, l'ús de la marca als

seus productes, béns i ser-
veis un cop superin el pro-
cés d'avaluació i acreditació
per part del Consorci de
Polítiques Ambientals de les
Terres de l'Ebre (Copate),
organisme de nova creació
sobre el qual pivota el
Comitè Avalador de la
Marca. Les sol·licituds, que
es podran presentar al
mateix Copate, als consells
comarcals, a la Cambra de
Comerç o a través
d'Internet, hauran de supe-
rar requisits. S'ha pensat,
en aquest sentit, que en for-
min part productes com
l'oli, l'arròs, la fruita dolça,
l'horta, els cítrics, els fruits
secs, els vins, els ous, la
mel, els carnis, la pesca, els
bivalves i l'artesania ali-
mentària i la no alimentària.
Serà important també la
traçabilitat en el cas dels
productes agroalimentaris,
fet que podria acabar exclo-
ent-ne alguns. 
També s'estableixen les
condicions que han de com-
plir allotjaments, restau-
rants, centres d'interpreta-
ció i serveis turístics de la
Reserva.

La marca Terres de l'Ebre Reserva de la
Biosfera, en marxa abans de setmana santa

La marca Terres de l'Ebre
Reserva de la Biosfera
començarà a funcionar de
forma efectiva i reconegu-
da abans de setmana
santa, segons ha avançat
el conseller d'Agricultura,
Josep Maria Pelegrí. 

El reglament de la nova marca permetrà a productes, béns i serveis del territori usar el logotip durant un període de 3 anys prorrogable

Així va confirmar-ho el conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí

Patrocinadors de la presentació del nou disc del camarlenc Joan Rovira, en un acte benèfic per a l’AFATE, el dissabte 28 de març, a l’Auditori Felip Pedrell

ACN

ACTUALITAT

El conseller d'Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, en la seua visita d’aquesta setma-
na, s'ha compromès amb la Plataforma
en Defensa de l'Ebre (PDE) a treballar de
forma coordinada i conjunta per impulsar
la redacció de l'informe sobre l'afectació
del Pla Hidrològic de l'Ebre sobre els
espais de la Xarxa Natural 2000. En teo-
ria, l'acord ha de permetre desencallar
definitivament l'elaboració d'aquest docu-
ment, que la PDE reclamava des de feia
mesos per demostrar davant la Comissió
Europea els efectes perjudicials de la pla-
nificació hidrològica aprovada pel govern
espanyol sobre el tram final del riu. Abans
de quinze dies, representants del

Departament i del moviment antitransvas-
ment es reuniran per definir un calendari
(text ACN).

Pelegrí es compromet a treballar conjuntament amb la PDE
per impulsar l'informe pendent sobre la Xarxa Natura 2000

L'Onada Serveis, en el seu
vintè aniversari, i el diari Més
Ebre, han volgut unir esforços
i solidaritzar-se amb l'alzhei-
mer sent patrocinadors de la
presentació del nou treball
d'un dels nostres cantautors
més coneguts, el camarlenc
Joan Rovira, en un acte benè-
fic per a l’AFATE (Associació
de Familiars d'Alzheimer de
les Terres de l'Ebre). El seu
nou disc es titula Peix sense
Espina i s'estrenarà dissabte,
28 de març a l'auditori Felip
Pedrell de Tortosa a les 22
hores. AFATE va complir 20
anys durant el 2014 i és una
entitat que gestiona tota la
informació per obtenir una
atenció integral per al malalt

d'alzheimer i la seva família,
assessorant en qüestions
mèdiques, psicològiques,
legals i econòmiques mit-
jançant professionals. Va
començar assistint als fami-
liars dels malalts però actual-
ment dedica la majoria dels
seus esforços a millorar la
qualitat de vida dels afectats
d'alzheimer fent-los tallers
d'estimulació cognitiva. Com
ens ha explicat la presidenta
de l'Associació, Anna
Algueró, amb la que el Més
Ebre ha tingut el plaer de par-
lar, cada afectat té unes
necessitats diferents, i és per
aquest motiu que, a més  de
comptar amb dos terapeutes,
necessiten voluntaris. Tots

ells són gent molt motivada i
compromesa. Molts són estu-
diants sociosanitaris o d'infer-
meria i professors/es jubi-
lats/des, etc. "Com en la
majoria d'associacions, tot i
les subvencions per part de
departaments de benestar
social i de salut, sovint man-
quen recursos. És per aquest
motiu que s'agraeixen
col·laboracions de socis pro-
tectors com la de Joan
Rovira. La relació d’AFATE i
Joan ve de llarg, ja que la
seva mare era voluntària del
taller de Camarles. Un cop els
va dir “mun fill canta, li diré
que vingui un dia”. “I així va
ser”,  ens ha explicat Anna
Algueró. Segurament en

aquella associació van sortir
els primers fans del cantautor
que des de llavors el seguei-
xen.  La pròxima setmana ja
es podran comprar les entra-
des en els següents punts:
AFATE (Passeig Moreira, 25 a
Tortosa), Tradicionarius (c/
Cervantes, 13 a Tortosa),
Germans Marin  (Carretera
Aldea-Tortosa a l'Aldea, c/ sis,
3 i c/ vint-i-vuit, 2 a Camarles,
Pl. Joaquim Bau 1, c/ Joan
Miró Serra i c/ Cervantes a
Tortosa), Adam Sport (Pl.
Barcelona s/n a Tortosa) i
EKOBO (Avda de la Ràpita, 36
a Amposta). 
A la plana 15 poden trobar el
cartell que anuncia l’esdeveni-
ment. 

L’Onada i Més Ebre, solidaritat amb l’alzheimer

FOTO: MES EBRE

FOTO: MÉS EBRE



DIVENDRES 20
DE FEBRER
DE 20154

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»«»

Ferran Bel, alcalde de
Tortosa des de l’any
2007, torna a ser l’elegit
per encapçalar la llista de
CiU a la ciutat per a les
pròximes eleccions del 24
de maig. 
Després de setmanes
esperant a saber si torna-
ria a ser l’alcaldable de la
capital del Baix Ebre, el
passat dilluns el mateix
Ferran Bel va confirmar-ho
i va justificar el retard en la
seva decisió a motius per-
sonals, de caire profesio-
nal. 
“Si no em presentava a les
eleccions no era per anar
a fer política a un altre
lloc, sinó per a reincorpo-

rar-me a la meva activitat
professional”, va dir i va

insinuar que serà l’últim
cop que es presenta afe-

gint “quatre anys més, són
més que suficients per

acabar el projecte i des-
prés se li podrà donar con-
tinuïtat d’una altra manera
perquè jo m’hauré de rein-
corporar a la meva activi-
tat professional”.
D’aquesta forma, s’ha aca-
bat la incertesa generada
arreu del territori en l’àm-
bit polític, ja què la majoria
d’alcaldables d’altres
poblacions de les Terres
de l’Ebre ja es coneixen.
El cap de llista convergent
va remarcar també que tot
i haver sigut els primers
en conseguir majoria
absoluta a Tortosa, veu
difícil tornar-la a assolir
perquè “es presentaran
més candidatures i es
fragmentarà més el vot”. 

Els professionals sanitaris
del Centre d'Atenció
Primària de l'Ametlla de
Mar, assessorats per la
Unitat del Dolor de
l'Hospital Verge de la Cinta,
iniciaran la seva formació el
pròxim 11 de març 
L'objectiu és realitzar una
derivació a l'especialista
més eficient i així reduir les
llistes d'espera, evitar tras-
llats innecessaris dels
pacients, i de retruc millorar
els resultats. “L'Ametlla es

troba a mig camí entre
Tortosa i Tarragona, i per
tant lluny de tot arreu. Per
aquest motiu els professio-
nals del municipi han d'es-
tar formats per donar una
atenció més eficient als
pacients. Aquesta és al raó
perquè engeguem aquest
projecte”, explica Manolo
Madueño, Cap del Centre
d'Atenció Primària de la
població. 
D'altra banda, el Conseller
de Salut, Boi i Ruiz explica-

va fa uns dies les avantat-
ges que suposarà per als
pacients aquesta formació
dels professionals:
“Aquesta nova iniciativa de
treball conjunta amb la
Unitat del Dolor permetrà
evitar trasllats innecessaris
dels pacients i derivar-los
d'una manera més àgil i efi-
cient”. 
Aquest és un servei llarga-
ment reivindicat per
l'Ajuntament de La Cala
amb l'objectiu de reduir els

desplaçaments dels ciuta-
dans.
Altres novetats recents del
CAP han estat dos canvis
de metges. Així s'han incor-
porat a l'equip Marianna
Darvari i la pediatra Irenne
Insausti. 
D'altra banda, el traumatò-
leg Xavier Móra es jubila i,
per tant, s'està buscant el
relleu. El Dr Olguín, format
amb la realització d'ecogra-
fies també es jubila després
de tota una llarga trajectòria

al centre de l'Ametlla de
Mar i per aquest motiu
s'està treballant des de l'e-
quip del Centre d'Atenció
Primària per formar el seu
relleu professional.
Finalment, des del CAP de
l'Ametlla de Mar es valora
molt positivament el projec-
te Ecosentiment que per-
met mantenir informats als
pacients a través de les
noves tecnologies.

El CAP de l'Ametlla de Mar s'especialitzarà en combatre el dolor 

L'Ajuntament de Tortosa ha
incrementat en els últims
exercicis les mesures
adreçades a reforçar les
polítiques socials munici-
pals, amb un paquet de
bonificacions adreçat espe-
cíficament a les famílies
amb menys recursos. 
Dilluns l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va aprofitar la
presentació de la memòria
d'activitats de l'àrea de
Serveis a les Persones
corresponent a l'any 2014
per informar que
l'Ajuntament farà una cam-
panya per tal que totes les
famílies susceptibles de ser
beneficiàries d'aquest tipus
d'ajudes socials coneguin
quines són i com poden
demanar-les. El consistori
ha anat estenent i incremen-
tant les bonificacions
socials a diferents impos-
tos, taxes i tarifes munici-
pals per a famílies que han
de complir determinats
requisits, essencialment en
relació als ingressos. A tall
d'exemple, l'alcalde va
recordar les actualment
vigents per a l'IBI i altres
exempcions en diferents
serveis.

Campanya sobre
les bonificacions
fiscals per famílies
amb pocs recursos

Ferran Bel encapçalarà de nou la llista 
de CiU a Tortosa

Dilluns va confirmar la voluntat per aspirar al seu tercer mandat, acabant així amb la incògnita generada 

ACTUALITAT

La setmana passada el
PSC de Tortosa va iniciar
els debats previs a la con-
fecció del programa elec-
toral per a les eleccions
municipals del 24 de maig
de 2015. El primer grup
de treball va discutir i tre-
ballar 200 propostes en
l’àmbit de la Igualtat, el
Benestar, la Integració
Social i l'Habitatge elabora-
des des del mateix partit i
també a partir de l’aporta-
ció que la ciutadania. Els
socialistes van organitzar
la primera de les assem-
blees obertes el dia 12, i
ahir dijous van celebrar la
segona. Les altres dues
que falten es faran el 12 i
19 de març.
El candidat a l’alcaldia pel
PSC, Enric Roig, va emfa-
titzar la necessitat de
dotar la ciutat d’un exhaus-
tiu pla d’habitatge sobretot
atenent la problemàtica
que pateixen les persones
amb menys recursos.

Debats previs a la
confecció del
programa del 
PSC de Tortosa 

El cap de setmana del 24
de gener es van celebrar
els actes relatius a les
Festes de Sant Francesc Gil
de Federich, màrtir i sant
tortosí.
Des de l'associació, el pre-
sident Joan Otero va valo-
rar molt positivament el cap
de setmana festiu i va dir
que "ha reforçat el que ja
sabíem de la societat torto-
sina, que és solidaria i agraï-
da. Els actes dirigits i
adreçats a un fi social i
benèfic sempre esperen
una acollida digna, atenta i
de compromís. Però la reali-

tat ha desbordat les expec-
tatives". El sopar benèfic al
Viena del divendres amb la
Tuna Folk i les pubilles va
fer ple total. També van
tenir èxit la resta d'actes: el
repartiment de coquetes
del dissabte pels carrers i
botigues i el Concert Insòlit
que va tenir lloc amb la con-
fluència de la Banda
Municipal de Tortosa, la
Colla Jove de Dolçainers i
els Gaiters de l'Aguilot, i la
Coral "Preludi a Caro" de
Roquetes. Tot això va suc-
ceir, en un marc incompara-
ble com és l'església de la

Reparació. Els participants
van sentir l'agraïment espe-
cial de les persones que,
per les seves mancances
es mouen diàriament pel
menjador social de Càritas.

Diumenge es va
celebrar la missa solemne a
l'Altar Major de la Catedral,
on els devots van demanar
a Sant Francesc Gil de
Federich, que els segueixi
impregnant de la seva
valentia, fe i dedicació als
altres. Per últim des de l'as-
sociació van voler agrair a
les veus de l'Orfeó Tortosí,
la seva participació.

Festes de Sant Francesc Gil de Federich
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El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha presidit aquest
dimarts el Consell de
Direcció de l’Administració
Territorial de la Generalitat,
en què han destacat espe-
cialment l’entrada en funcio-
nament del servei d’hemo-
dinàmica 24 hores a l’hospi-
tal Joan XXIII de Tarragona.
De fet, el delegat ha valorat
molt positivament la posada
en funcionament d’aquest
servei “ja que, malaurada-
ment, la primera atenció ha
estat un pacient de Tortosa
però, amb un resultat molt
positiu, que demostra com
les Terres de l’Ebre en som
les primeres beneficiades
d’aquest servei 24H, apro-
pant l’atenció 1 hora, ja que
evitem el trasllat fins a
Barcelona un cop s’activa el
codi infart”. En concret, la
previsió de Salut per al nou
Servei d’Hemodinàmica és
que s’atenguin uns 100

pacients en l’horari nocturn
de les 20 a les 8 hores.
Segons la nota de la delega-
ció ebrenca de Govern, les
dades del Servei
d’Hemodinàmica l’any 2014
han cobert un total de 194
angioplàsties urgents, que
s’han sumat als 1526 catate-
rismes i 590 angioplàsties ja
programades. 
D’altra banda, el director
territorial de Salut també ha
destacat que “fins al
moment, malgrat l’ambient
epidèmic de grip no es pre-
veu que a les Terres de l’Ebre
tinguem una afectació eleva-
da, la majoria de casos lleus
s’han atès als centres d’aten-
ció primària i només alguns
més complicats s’han derivat
als hospitals de referència
del territori”, comentava
Albert Gómez. Al mateix
temps, ha valorat molt positi-
vament les dades de les llis-
tes d’espera a les Terres de
l’Ebre “ja que a l’acabar el
2014 només teníem en llista
d’espera 18 pròtesis de les
operacions garantides dins

dels 6 mesos. A més, l’objec-
tiu és reduir d’un any a 6
mesos d’espera un total de
27 intervencions, inclosos
tots els càncers – excepte
pròstata – més la cirurgia
cardíaca”, – ha destacat el
director territorial de Salut.
Alhora també ha avançat que
les Terres de l’Ebre esdevin-
dran territori pilot en el
Programa “La meva salut”
que permet als ciutadans
tenir accés a les seves
dades sanitàries, com la
diagnosi, les cites, les reco-
manacions dietètiques, etc.
“ja que es va implementar a
l’ABS Ulldecona i ara l’esten-
drem a tot el territori”.
També en la sessió del
Consell de Direcció, el direc-
tor de l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre
(IDECE), Jordi Borràs, ha pre-
sentat l’adjudicació del con-
curs de neteja del riu Ebre
per facilitar la seva navegabi-
litat a una UTE formada per
les empreses ACSA,
Aquambient i Servidel, per un

import de 1.526.000€. La
novetat principal d’aquest
concurs és la durada ja que
“l’adjudicació s’ha concedit
per a 3 anys i 3 anys més
prorrogable per donar una
major estabilitat a l’adjudi-
catària i alhora ens permet
exigir condicions de millora
com és la necessitat d’adqui-
rir una màquina que a més
de tallar les algues també les
reculli per evitar problemes
com l’acumulació de restes

al tram final sobretot” – ha
explicat el delegat del
Govern. ’objectiu de l’IDECE
és començar els treballs de
neteja el més aviat possible
per poder començar la tem-
porada de navegació al riu el
proper 1 d’abril.

Peticions de
destitució del
Cap dels Agents

Rurals 

Xavier Pallarès: «les Terres de l’Ebre, les primeres beneficiades amb
l’inici del servei d’hemodinàmica 24 hores al Joan XXIII»

«La primera atenció del servei, aquesta setmana, un pacient ebrenc»

ACTUALITAT

La campanya de

navegabilitat s’iniciarà

l’1 d’abril

La gestió del brot de sarna
que afecta la cabra salvat-
ge dels Ports ja ha arribat
als serveis jurídics del
Departament d'Agricultura
a partir d'un informe elabo-
rat pel director dels serveis
territorials a l'Ebre, Pere
Vidal, on es qüestiona l'ac-
tuació del cap dels Agents
Rurals al territori, Miquel
Àngel Garcia. 
El delegat del Govern,
Xavier Pallarès, ha demanat
calma a les entitats, propie-
taris privats, i ajuntaments
que, en les darreres setma-
nes, han exigit la destitució
de Garcia, i ha defensat la
seva "professionalitat". "Ara
caldrà saber què ha passat
i estudiar si és pertinent o
no obrir-li un expedient al
cap dels Agents", ha afegit.
En un mes, ja s'han abatut
67 cabres afectades per
sarna (ACN).



DIVENDRES 20
DE FEBRER
DE 20156

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»

Dimecres, Marc Mur, en
representació d’Avancem,
i Francesc Barbero, en
nom d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
van presentar pública-
ment l’acord de presentar-
se sota la coalició Entesa
per Flix-Acord Municipal a
les properes eleccions
municipals. Acompanyats
d’un nombrós públic i
davant dels mitjans de
comunicació, tots dos van
segellar l’acord a Ca Don
Ventura de Flix. Tant Mur
com Barbero van coincidir
a destacar que Flix es
troba davant moments
complicats, especialment
en l’àmbit econòmic, que
requeriran prendre deci-
sions delicades i transcen-

dents. Després de recor-
dar l’experiència adquirida
en la cultura del pacte i el
consens a conseqüència
dels governs de concen-
tració que ha viscut la ciu-
tat les darreres legislatu-
res, van apostar per conti-
nuar aplicant aquesta fór-
mula.
En l’àmbit de país, van
apuntar que “conflueixen
grans forces renovadores
en els àmbits nacional i
social i que cal garantir
que l’independentisme
català sigui també un
corrent renovador que for-
muli les bases d’un nou
país on la justícia social,
la prosperitat i la qualitat
democràtica en siguin els
eixos vertebradors. Des
d’aquest convenciment
neix també la coalició
municipal Entesa per Flix -
Acord Municipal, perquè

des dels ajuntaments es
jugui un paper cabdal a
l’hora de defensar la
voluntat popular que s’ex-
pressi el proper 27 de
setembre per construir la
República catalana”.
Conscients d’aquests rep-

tes, el local i el nacional,
Avancem i Esquerra
Republicana de Catalunya
van pensar que “el més
convenient és presentar-
se en coalició sota una
sola opció política, Entesa
per Flix - Acord Municipal,

que representi i treballi
per a aquestes aspira-
cions des de l’Ajuntament,
aglutinant l’espai progres-
sista i nacionalment com-
promès de la Vila”.

Ahir dijous, el director
general de Joventut de la
Generalitat de Catalunya,
Toni Reig, acompanyat pel
conseller comarcal de
Joventut, Ivan Vilanova, i la
coordinadora territorial de
Joventut a les Terres de
l’Ebre, Tere Marcelino, va
visitar Riba-roja d’Ebre,
Vinebre i Móra d’Ebre.
A Riba-roja fou rebut per
l’alcalde Antonio Suárez;

el regidor de Joventut de
l’ajuntament riba-rojà,
Francesc Esteve, i la
directora del Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques Grup
Acció Local LEADER a la
Ribera i la Terra Alta,
Begoña Garcia.
Es va visitar l’espai Zona
Líquida-Coworking. A
Vinebre fou rebut per l’al-
caldessa de la població,

Gemma Carim, i la regido-
ra de Joventut, Pili Rams,
amb visita a l’empresa
Molí de Rué.  Finalment, el
director general es va
traslladar fins l’Ajuntament
de Móra d’Ebre, amb
recepció per l’alcalde de
la població, Joan Piñol, i
visita al projecte d’una
jove empresària del muni-
cipi i també al Casal de
Joves de Móra d’Ebre.

Visita del director general de Joventut, Toni
Reig, a Riba-roja, Vinebre i Móra d’Ebre

Des del passat dilluns,
16 de febrer, torna a
estar instal·lada a la
zona escolar de Flix una
unitat mòbil de vigilància
de la contaminació
atmosfèrica, pertanyent
al Departament de
Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta estació mòbil
se suma als mitjans de
control atmosfèric ordi-
naris al projecte de des-
contaminació de l'em-
bassament, a més d'a-
quells propis de la xarxa
de la Generalitat i de
l'Ajuntament de Flix.
Com es recordarà, a
finals de 2013 i al llarg
d'uns mesos, una unitat
mòbil amb la mateixa
finalitat es va instal·lar
també a la zona escolar.

Unitat de
control

mediambiental,
a la zona escolar

de Flix

Marc Mur serà l’alcaldable de la coalició d’Entesa per 
Flix – Acord Municipal, formada per ERC i Avancem

Dimecres es va fer la presentació

Ahir dijous

ACTUALITAT

Demà, Riba-Roja per la inde-
pendència celebrarà el seu
segon aniversari amb un acte
obert a tothom on hi participarà
la Núria Feliu amb un recital de
cançons i poemes patriòtics.
Comptarà amb la presència del
vicepresident de l'ANC, Jaume
Marfany, i amb l'escriptor i músic
ebrenc, Andreu Carranza.
En finalitzar l'acte i amb motiu de
la celebració del seu segon ani-
versari, hi haurà un refrigeri per
als assistents.

Riba-roja per la
independència

Segon aniversari. Acte per demà
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Aquesta setmana, la sec-
ció local d’Esquerra
Republicana de Catalunya
d’Amposta i el partit
Esquerra d’Amposta han
renovat el seu acord de
coalició per presentar-se
plegats, una vegada més,
a les properes eleccions
municipals del mes de
maig. Víctor Conesa, en
representació d’Esquerra
d’Amposta després de fer
una valoració positiva de
l’acord ha manifestat que
‘estem oberts a seguir
sumant a la coalició altres
entitats d’esperit progres-
sista i gent independent
capaç de governar el canvi
que necessita Amposta’.
Segons Conesa, ‘el model
de ciutat de CiU està esgo-
tat, cal una regeneració
política, un nou lideratge
amb idees noves,  i Adam
Tomàs és la persona que
millor pot representar-ho’.
Tomàs en representació

d’ERC ha qualificat de molt
important la renovació
d’una coalició que des de
fa vint anys ha permès
construir una força munici-
pal progressista que cada
elecció ha sumat més vots
que l’anterior. El portaveu
republicà ha fet saber que
‘estem treballant per
ampliar aquesta coalició
amb gent independent i
altres col·lectius progres-
sistes’. Segons Tomàs
Amposta es troba davant
un moment  històric. ‘O
donem pas a una nova
política i una nova manera
de governar la ciutat; o bé
seguim amb els vicis de la
vella política de CiU de 25
anys de majoria absoluta
que ha portat Amposta a
l’estancament dels darrers
anys’, ha afirmat Tomàs.
Amposta necessita  un
canvi, regeneració política
a fons, i gent nova amb
una nova manera de fer
política és la que abandera

la coalició ERC + Esquerra
d’Amposta. D’aquí que
segons Tomàs, ‘presenta-
rem un equip que sigui el
més semblant possible a
la realitat ampostina, un
equip renovat i divers, un
projecte guanyador amb
capacitat per governar i
amb força il·lusió per can-
viar Amposta’.
Aquesta aposta per la
regeneració política, la

transparència i la partici-
pació ciutadana lo coalició
la posarà en pràctica
també mitjançat les noves
tecnologies mitjançant un
número de watsapp.
‘Volem escoltar i debatre
amb la ciutadania les pro-
postes i suggerències
sobre el di a dia del poble
com sobre  el nostre pro-
grama electoral; per això
posem en marxa un núme-

ro de whatsapp
622289673 al que es
podrà dirigir tothom’, ha
afirmat Adam Tomàs.

Bankia ‘es
desentén de les
llibretes dels
socis de la

Cooperativa de
l’Aldea’

ERC renova la coalició amb EA i treballa 
per ampliar-la sumant independents i col·lectius progressistes

Posa un número de whatsapp al servei de la ciutadania «per rebre suggeriments i debatre el contingut del programa»

AMPOSTA

ACTUALITAT

622.289.673 és el

número de whatsapp
«per rebre

suggeriments»

Bankia, l'entitat financera
amb la qual treballava la
Secció de Crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea, asse-
gura desconèixer que els
socis disposessin de llibretes
de comptes amb el logotip
de Caja Madrid i nega que
fossin clients seus. Així ho
sostenen els advocats del
banc, que tenia instal·lat un
caixer automàtic a les
dependències de la
Cooperativa, en el recurs pre-
sentat al jutjat número 1 de
Tortosa -al qual ha tingut
accés l'ACN- per demanar la
seva desimputació per apro-
piació indeguda. La jutgessa
considera que Bankia prete-
nia incrementar els seus
beneficis a costa de la socie-
tat, contribuint al bloqueig de
comptes i la fallida, que
manté atrapats més de 4,5
milions d'euros de 300 impo-
sitors (ACN).

«»

«»
«»
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El candidat de CiU a l’al-
caldia de l’Ametlla de
Mar, Joan Pere Gómez i
Comes, ha estat presen-
tat aquesta setmana pel
senador i alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i la
regidora de l’ajuntament
de l’Ametlla de Mar, Mari
Carme Martí. El sena-
dor de CiU, Ferran Bel,
ha destacat “el treball i
l’experiència” del candi-
dat de Convergència
Joan Pere Gómez i
Comes, s’ha compromès
a “reduir el deute, dina-
mitzar l’economia i crear
nous llocs de treball” en
el proper mandat. 

Per aconseguir aquest
objectiu, Gómez ha insis-
tit en la necessitat de
cercar inversions exte-
riors per al municipi,
però “preservant el medi
ambient i l’alt valor natu-
ra de l’Ametlla de Mar”. 

‘Proximitat’
El candidat de
Convergència ha explicat
que continuarà amb la
seva política de proximi-
tat, “la micropolítica, el
contacte directe amb el
ciutadà requereix i exi-
geix esforç i compro-
mís”. 
Joan Pere Gómez ha
assegurat que “encapça-
lar la llista de CiU pel
meu poble és una de les

satisfaccions més grans
que em podien donar
com a persona”. Per
aquest motiu, Gómez ha
recordat que treballarà
“en cos i ànima per al
meu poble” establint tres
eixos principals “la proxi-
mitat, la participació ciu-
tadana i la transparèn-
cia”. 
“I amb l'experiència d'a-
quests anys, a la
Delegació del Govern,
buscaré la inversió
necessària per se guir
treballant per la Cala i
per fer el que he somiat
sempre convertir el meu
poble en l'espill de les
Terres de l'Ebre i el mi
rall de Catalunya", ha
reblat.

CiU presenta a Joan Pere Gómez
com a candidat a l’Ametlla de Mar 
Per a les properes eleccions municipals

El candidat del PSC a l'alcal-
dia d'Amposta, Francesc
Miró, ha reclamat el suport
de l'Estat i la Generalitat a
les entitats i associacions
sense ànim de lucre en
rebuig a la modificació de la
Llei 27/2014 sobre l’Impost
de Societats, aprovada a les
Corts, i publicada al BOE el
passat 28 de novembre per
la qual hauran de presentar
la declaració de l'impost de
societats sense cap excep-
ció a partir de l'any 2016 en
relació a l'exercici compta-
ble 2015. "Defensem, d’a-
cord amb els principis
democràtics del nostre Estat
de Dret i seguretat jurídi-

ques, totes aquelles iniciati-
ves que vetllin i impliquin
potenciar la transparència
financera i comptable de
qualsevol entitat i associa-
ció, sempre i quan vagin
acompanyades d’un suport i
assessorament administratiu
que capaciti la gestió d'unes
entitats la gran majoria amb
pocs recursos humans i
financers", ha exposat. Miró
ha recordat el paper clau en
la dinamització social, cultu-
ral i esportiva del municipi
d'aquestes entitats i associa-
cions que funcionen sense
ànim de lucre.
Fins ara, les entitats parcial-
ment exemptes, no estaven

obligades a presentar l’im-
post si no feien activitat
econòmica i, a més, els seus
ingressos no superessin els
100.000 euros anuals; els
ingressos sotmesos a reten-
ció no superessin els 2.000
euros anuals, i que totes les
rendes no exemptes obtingu-
des estiguessin sotmeses a
retenció. La desaparició d'a-
quests supòsits d'exempció,
tot i que no han de suposar
una nova càrrega tributària,
poden dificultar, segons el
dirigent socialista, el funcio-
nament mateix de les asso-
ciacions si no van acompan-
yats d’un suport administra-
tiu explícit. 

“Suport a les entitats sense ànim de lucre”

El Portaveu adjunt del
Grup Parlamentari  Lluís
Salvadó, en el debat del
projecte de llei d’ordena-
ció dels cossos tributaris
d’adscripció exclusiva a
l’Agència Tributària de
Catalunya ha celebrat que
‘es fa un nou pas que per
Esquerra Republicana,
només té un objectiu
darrer, que és convertir-la
en l’autoritat fiscal del sis-
tema tributari català, con-
vertir-la en l’agència tri-
butària única de
Catalunya’. Salvadó ha
lamentat que els proble-
mes han començat a mani-
festar-se alhora de proce-
dir a incorporar el perso-
nal necessari per desenvo-
lupar estes noves fun-
cions, a l’hora de cobrir
els 24 llocs de treball del
cos tècnic de gestors tri-
butaris que van convocar-
se l’any passat. ‘Sembla
de sentit comú que una
petita part de les 3.400
persones que l’administra-
ció tributària espanyola té
a Catalunya pugui passar
a l’administració catalana,
més tenint en compte que
deixaran de prestar este
servei a Catalunya en
breu. Com sol passar, la
lògica d’Estat, d’estat
jacobí malauradament,
supera al sentit comú, i
Madrid ha fet tot el possi-
ble per a evitar que això es
pogués dur a terme’.

Debat del
projecte de llei
d’ordenació
dels cossos
tributaris

ACTUALITAT

La sessió extraordinà-
ria i urgent de Ple a
l’Ajuntament de
Deltebre celebrat este
dimarts, va aprovar
definitivament el
Pressupost i plantilla
del 2015, amb els vots
a favor d’ERC, PSC, PP
i l’abstenció de CiU,
desestimant les al.lega-
cions presentades per
L’Alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu,
explicava que segons
l’informe de secretaria i
el serveis jurídics “les
al.legacions no tenen
fonament tècnic legal
ni s’adeqüen a la llei
d’hisenda local”.
El portaveu de CiU,
Lluís Soler, per la seua
banda, manifestava:
“hem tingut un ple per
desestimar amb els
vots a favor del tripartit
encobert, ERC-PSC-PP,
les al.legacions que
ahir ens van fer arribar.
Sense debatre, sense
cap argument, i sense
respecte per part del
primer tinent d’Alcalde,
sense cartera, Gervasi
Aspa”. 
Finalment el portaveu
del PP, Tomàs Castells,
defensava el seu vot a
favor a l'aprovació
defintiva dels pressu-

postos. 
Segons Castells, “els
pressupostos d’en-
guany s’ajusten a la
realitat i les al.lega-
cions de la CUP tenen
més a veure amb l’ac-
ció política que cadas-
cú aplicaría d’una
manera diferent”. El Ple
també ha aprovat, amb
els vots a favor d’ERC,
PSC i PP i l’abstenció
de CiU, la proposta de
zonificació per al pro-
per curs 2015-2016,
per tal de presentar-la
al Departament
d’Educacio.
En un comunicat remès
als mitjans, la CUP
Deltebre lamentava que
les al·legacions no fos-
sen debatudes i "per
tant la població no ha
pogut saber quines han
estat les propostes de
la CUP". 

Aprovat definitivament el

pressupost del Deltebre

Al Ple extraordinari de dimarts

ACTUALITAT

El PSC Amposta porta dilluns al ple una moció

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha donat  a conèi-
xer les dades  del progra-
ma d’inserció laboral Aula
Activa. En aquest sentit,
aquest darrer any 2014 un
15% dels participants ins-
crits han aconseguit trobar
feina gràcies a les tècni-
ques de recerca d’ocupació
que es realitzen en el trans-
curs de les 50 hores que
dura el curs.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat que
“el programa Aula Activa és
una eina més de l’aposta
que realitza l’ens comarcal
per tal de fomentar l’ocupa-
ció i, per tant, donar suport

en la recerca de feina a les
persones que a dia d’avui
estan en situación d’atur”.
De fet, el 15% d’inserció
només contempla les per-
sones que han trobat feina
al finalitzar el curs i no
inclou aquelles que, gràcies
a les tècniques apreses,
han pogut inserir-se poste-
riormente al mercat laboral.
La majoria dels participants
que han trobat feina s’han
inserit al sector del comerç
i tenen una edat compresa
entre els 30 i els 40 anys.
En total, al llarg del 2014,
han estat 83 les persones
que han participat en les
diferents sessions del pro-
grama. La metodologia de

treball respon al disseny
d’un itinerari individual de
treball, el qual ha d’incloure,
entre d’altres, l’adquisició
de competències bàsiques
tals com: la inscripció a
portals d’ocupació i borses
pròpies, institucionals i pri-
vades, elaboració del CV i
carta de presentació, pre-
paració d’entrevista de
selecció i incorporació al
lloc de treball. 

Programa Aula Activa del CCBE
Continua facilitant la inserció laboral dels alumnes
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Divendres passat al
Casal de Joves de
l’Aldea tenia lloc la
presentació de la
nova executiva local
d’ERC a l’Aldea,
encapçalada pel nou
president Simón
Falcó Moreso.
Una  vegada finalit-
zada la presentació
de l’executiva local  i
com a voluntat de la
mateixa, es ratifica-
va com alcaldable
Dani Andreu Falcó.
Les 68 persones
assistents a l’acte el
van escollir per una-
nimitat.
Dani Andreu explica-
va a la presentació
les línies de treball a
seguir, com la inte-

gració de tots els
membres presents,
tant amics, simpatit-
zants com afiliats
del partit a  la  presa
de  decisions

envers  el  programa
electoral .
Andreu afegia que
“estarem tots units
amb l’únic objectiu
de treballar per al

poble de l’Aldea”.
Aquesta línia de tre-
ball enforteix encara
més a Dani Andreu
Falcó  de 57 anys
que optarà de nou a

l’Alcaldia de l’Aldea
per ERC, càrrec que
ocupa des  del 17
de desembre de
2004  fins l’actuali-
tat.

A Tortosa i a Amposta

Solidaritat de Los Comediants

Al voltant de les 3:40 hores
de la matinada del dilluns,
una patrulla de la Policia
Local d'Amposta que es tro-
bava realitzant patrulla de
seguretat ciudadana per la
zona del Grau, va detenir a
D. M. P., de 38 anys com a
presumpte autor d'un roba-
tori amb força a una viven-
da. Realitzant patrulla de

seguretat ciutadana pel
barri del Grau, van veure un
magatzem que tenia la
porta una mica oberta i van
observar com sortien
corrent dos individus amb
alguns objectes. Els agents
van poder interceptar a un
dels individus i l'altre va
poder fugir del lloc dels
fets.

Detenen el pressumpte autor d’un robatori 

Jordi López, enginyer tècnic
agrícola de 45 anys, és el
candidat del PSC a les elec-
cions municipals del 24 de
maig vinent a Móra la Nova
tal com va aprovar l’assem-
blea local de l’agrupació el
16 de gener passat. Avui,
acompanyat de Carlos
Trinchan, que també forma
part de l’equip de treball
dels socialistes de Móra la
Nova, ha presentat ja

alguns dels principals eixos
del projecte socialista des
del convenciment “que som
la garantia de canvi real a
Móra la Nova” després de
32 anys del mateix projecte
de govern. I ho ha fet a l’em-
barcador per emfatitzar una
de les principals apostes:
obrir el poble al riu Ebre,
preservar aquest espai
emblemàtic i potenciar-lo
turísticament.

López, candidat PSC
a Móra la Nova

Concretament, Meritxell
Ruiz ha visitat la Residència
Sant Miquel Arcàngel (c.
Francesc Vicent Garcia, 12)
de Tortosa on els represen-
tants de la Residència i del
Col·legi Sagrada Família
han signat un conveni de
col·laboració i han compro-
vat l’èxit d’entesa entre els
alumnes del centre educa-
tiu i els usuaris de la
residència amb el desenvo-
lupament del Servei
Comunitari en aquest cen-
tre.
A la tarda a l’Institut Ramon
Berenguer IV d’Amposta
també se signa el conveni

de col·laboració amb la
Fundació Pere Mata i els
responsables del Servei
Comunitari d’aquest centre
amb la presència de la
directora general d’Atenció
a la Família i Comunitat
Educativa del Departament
d’Ensenyament.
El Servei Comunitari és una
proposta educativa que
combina processos d’apre-

nentatge i de servei en un
sol projecte on l’alumne
posa el seu coneixement i
competències al servei dels
altres. 
En concret, des del curs
2013-14, les Terres de
l’Ebre compten amb 12
centres educatius, assolint
les xifres més altes de
Catalunya pel que fa a cen-
tres implicats, que piloten

actuacions de Servei
Comunitari en col·laboració
amb institucions i entitats
com Creu Roja, Càritas,
residències d’avis, ajunta-
ments d’Alcanar i Deltebre,
les biblioteques públiques i
punts de lectura, el parc
natural del Delta de l’Ebre o
la Fundació Pere Mata,
entre d’altres. 

Meritxell Ruiz visita la Residència 

Sant Miquel Arcàngel i la Fundació Pere Mata

La directora general
d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa,
Meritxell Ruiz Isern,
acompanyada pel direc-
tor territorial
d’Ensenyament, Antoni
Martí, han visitat Tortosa
i Amposta per conèixer
de primera mà el desen-
volupament de les expe-
riències en Servei
Comunitari a les Terres
de l’Ebre.

Dani Andreu tornarà a optar a l’alcaldia 

de l’Aldea per ERC
68 persones el ratifiquen per unanimitat com a cap de llista 

ACTUALITAT

El grup de teatre Los
Comediants de Tivenys,
amb els diners recaptats
de l'actuació del dia 24 de
Gener a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa, van fer
la donació d'un txec 1000€
a la Lliga Contra el Càncer
(Comarques de Tarragona i
Terres de l'Ebre).
Com es pot observar ja a la
fotografia, Tere Manich,

representant de la Lliga a
Tivenys, envoltada pels
actors i director dels
Comediants, va rebre el
txec dels 1000 euros. 
El grup tivenysà està crei-
xent a l’escenari i, a més,
també continua sent del tot
solidari.

Foto: Los Comediants de
Tivenys.

20 ENA. FESTA DE LA CARXOFA A AMPOSTA, el dis-
sabte 28 de febrer i també Jornades Gastronòmiques
fins el 29 de març.

Actualitat

Des d’avui i fins diumenge,
Alcanar celebra el
Carnestoltes. Avui diven-
dres, a les 21.30h, hi
haurà concentració de pija-
mes i posteriorment, el Ball
del Pijama. Demà, Rua de
Carnestoltes (17.30 h) i

després Desfilada. 
A la nit, Ball i entrega dels
Premis. 
Diumenge pel matí, es pro-
duirà la desfilada de
Disfresses infantils i per la
tarda el característic vela-
tori de la sardina.

Carnestoltes 2015 Alcanar
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CRAC de la setmana: Joan Martín Masdéu, alcalde de Sant Carles de la Ràpita
BELÉN GINÉ

“LA RÀPITA ESTÀ EN LÍNIA ASCENDENT”
Més Ebre va parlar amb
Joan Martí Masdéu, alcalde
de la cada cop més turística
població de Sant Carles de
la Ràpita i President del
Consell Comarcal del
Montsià.

Més Ebre: Pot fer balanç-
del seu mandat? Quines
han sigut les inversions
pressupostàries principals?
Joan Martín Masdéu:
Quan vam assolir l'alcaldia
el 2011, amb un pacte amb
PSC. Ja érem conscients de
la situació econòmica del
país, de les dificultats en les
quals ens trobaríem per a
tirar endavant les grans
inversions que sempre haví-
em entès eren necessàries
per al poble i quan Rajoy
va treure a final del 2011 la
llei de l'estabilitat pressu-
postària, ja vam veure que
seria un mandat molt com-
plicat al no poder comptar
amb el romanent de tresore-
ria, la reducció de la despe-
sa i la impossibilitat de con-
tractar noves places etc.
Malgrat tot estic molt satis-
fet, perquè hem aconseguit
enllestir equipaments tals
com la biblioteca, el museu
de la Mar, i avançar molt en
l'auditori (tot i els proble-
mes amb l'empresa, sem-
bla que tirarà aviat enda-
vant). També hem millorat el
clavegueram i la recollida
d'aigües pluvials. Hem arre-
glat voreres, hem fet l'enllu-
menat de Sant Isidre amb
tecnologia led, tot l'enllu-
menat del barri i afores de
St. Josep i una nova oficina
de turisme prop de la zona
de platges. També moltes
millores en equipament
esportiu (hem arreglat la
pista de patinatge, nous
vestidors al poliesportiu,

hem iniciat una nova pista
esportiva i obres de substi-
tució de la gespa al camp
de futbol), etc. I en obres
que vénen d'altres admi-
nistracions, ja tenim l'hospi-
tal acabat, hem ampliat
l'institut eliminant els barra-
cons i acaben d'iniciar-se
les obres de dragatge del
canal d'entrada que possi-
bilitarà que vinguin més
creuers. I totes aquestes
obres emmarcades en què
som el municipi amb la bai-
xada d' impostos més
important feta a les Terres
de l'Ebre. Hem baixat els
valors catastrals sobre un
40% i per tant l'IBI un 35%.
Tot això s'ha aconseguit
fent un esforç important
d'austeritat dins de la casa.
ME: Enguany van arribar els
primers vaixells turístics,
una agència ja ha confirmat
la seva presència. Creu que
la dinàmica serà a l'alça?
JM: De moment ja som
escala d'un creuer que fa
illes balears, València, etc., i
estem en negociacions amb
les altres companyies. No
us puc avançar mes, però
als EUA hem incidit força.
Prudència.
ME: Relació amb la resta de
forces polítiques durant el
mandat.
JM: La idea era pactar amb
la majoria de forces. El
PSC fou el que d'un inici
era mes proactiu, i antepo-
saren interessos de poble
als personals, fins que al
cap d’un any ens van dei-
xar en minoria. Amb ERC,
ja que tenim un objectiu
nacional comú, semblava
possible però en aquell
moment no es va arribar a
cap acord per les seves
exigències. Lamento que no
ens hàgim aproximat durant

aquests 4 anys, sobretot
perquè la seva postura
podia haver paralitzat pro-
jectes, finalment no ha estat
així.
ME: Què en pensa de l'a-
cord al qual han arribat
CiU i ERC d'avançar les
eleccions del 27S?
JM: Jo sóc crític amb el
govern de CiU perquè
m'hagués agradat que
haguessin actuat d'una
altra manera en certes
mesures restrictives i pres-
supostaries, però tinc tota
la confiança amb el presi-
dent Mas perquè ell ha
anteposat els interessos de
país als electoralistes, per
aquest motiu crec que
ERC hagués tingut que
apostar per la figura del
president. Igualment penso
que la llista única era una
bona idea. Un altre cop han
antepossat interessos de
partit polític  als de país,
igual que feren a La
Ràpita.

ME: Es torna a presentar?
JM: Això ho ha de decidir el
partit i la federació, primer
l'assemblea local, etc. Jo
crec que quatre anys és poc
per un projecte de poble i
m'agradaria enllestir les ini-
ciatives que tenim si el
panorama polític millora a
l’estat i al país, i a poder
ser en una millor harmonia
entre les forces polítiques.
ME: Per què creu que el seu
govern ha de ser elegit en
les pròximes eleccions?
JM: Primer de tot perquè
l'acció de govern ha sigut
bona. Nous equipaments i
una millor gestió econòmi-
ca i urbanística. També
perquè tot i rebaixar els
impostos de forma dràstica
, sobre tot L'IBI, -ingressa-
rem 1,2 milions d’euros de
menys- hem mantingut la
qualitat dels serveis munici-
pals i hem realitzat un con-
junt d'actuacions que calia
fer i ha sigut per perseve-
rança i tenacitat. El POUM

possibilitarà desenvolupar
els polígons industrials i
les parcel·les hoteleres, el
Saliner i l'Horta Vella.
Tenim una situació econò-
mica excel·lent i paguem
als proveïdors puntual -
ment. En els temps que
corren, crec que ens podem
felicitar. I perquè tenim idea
de millorar encara molt
més. La Ràpita està en
línia ascendent.
ME: Acaben de començar
les Jornades de la Galera.
JM: Sí, i podreu gaudir dels
menús que ofereixen restau-
rants dels 4 municipis que
participem (Sant Carles,
A l c a n a r ,  l ' Am p o l l a  i
l'Ametlla de Mar) fins al prò-
xim 8 de març. Em sento
orgullós perquè la Ràpita ha
agafat un protagonisme en
l'àmbit turístic i també per-
què hem oblidat aquella polí-
tica localista aprofitant el
potencial i el gran actiu de
les diverses poblacions que
fem les Jornades. Aquesta
no és l'única acció conjun-
ta que farem, també farem
promoció turística i gas-
tronòmica d'aquestes 4
localitats, gràcies a un con-
veni amb la Diputació.
Volem que ens vegin cohe-
sionats.
ME: Què recomanaria al lec-
tor del Més Ebre per a què
visiti la seva població? 

JM: Lògicament la mar
que tenim. La Bahia on es
poden practicar tots els
esports nàutics durant tot
l'any. Ara tenim el projecte
per remodelar el xiringui-
to, les muscleres estan
agafant realç i també tenim
previst la potenciació de la
barra del trabucador en
l'estació que volem fer de
kitesurf. Pel que fa al poble
tenim les platges urbanes
al costat dels establiments
gastronòmics i comerços
del poble. Tenim una ciutat
viva tot l'any. Amb un bon
comerç i un col·lectiu de
cuina de molt de nivell. És
una ciutat molt agradable
de passejar.
ME: Per concloure, vol afe-
gir alguna cosa més?
JM: Em sap greu no haver
pogut ,  desde l 'a junta -
ment, contractar nou per-
sonal degut a la prohibició
de l’Estat, ja que les
empreses prou pateixen.
Els plans d'ocupació de
la Generalitat o l'Estat, que
haurien de ser una priori-
tat, els han limitat enorme-
ment en comptes de
fomentar-los. També vull
agrair la contenció de ja
que les empreses prou
pateixen la població en
aquests durs temps. I la
confiança que ens han
mostrat.
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El jove Andreu Arasa ja ha
signat amb el Barça i jugarà la
temporada propera amb el ju-
venil B. Ell, des de fa uns
anys, pertany a la Rapitenca, i
ara està al cadet de Divisió
d’Honor. Andreu, com és lò-
gic, està satisfet: “moltíssim
com ho estaria qualsevol que
li agrada el futbol, és un canvi
molt gran perquè passes
d’estar on coneixes a tothom
a on no coneixes a ningú, i a
allunyar-te de la família,
amics... però si t’agrada el
futbol tant com a mi i tens un
somni com aquest tan prop,
estàs disposat a això i més”.
Andreu viurà a la Masia junt
amb els companys que arri-
ben d’altres països o territoris
arreu de l’Estat o de Catalun-
ya que s’integren a Can
Barça, on estudien, entrenen i

juguen.
El jove planer és un entu-

siasta del Barça i el seu idol
és Iniesta “de petit, sempre
deia que volia ser futbolista i
del FCB, el meu equip, on
està Iniesta, el meu referent”.
Andreu és conscient que “he
fet un gran pas però encara
queda molt per fer. Molt de
treball, sacrifici, i humiltat da-
vant de tot. Tot això, el que he
fet fins ara, apart de l'esforç,
també ho he aconseguit grà-
cies a les persones que m’-
han estat donant suport sem-
pre per a que pugue complir
el meu somni”. El jove juga-
dor del cadet de la Rapitenca,
recorda que “Agustí Zaera,
quan jo era aleví, com a ob-
servador del Barça a les Te-
rres de l’Ebre ens va portar a
provar a 3 jugadors de la Ra-
pitenca, i des de llavors, ens
seguien. Després ha arribat
aquest any on ha vingut tot;
estem jugant a la màxima ca-
tegoria cadet com és la Divi-
sio d'Honor que és on els ob-
servadors es fixen més amb
els jugadors i he tingut la sort
que s’han fixat. Però sobretot,
gràcies a Agustí Zaera que

com a observador del club ha
anat passant informes i els
entrenadors del juvenil i el ca-
det han vingut algun partit a
veure’ns”. I els va agradar.
Està clar. 
Andreu va començar jugant

amb el S. Bàrbara. La seua
afició al futbol ja li ve de casa;
el seu pare va ser defensa del
Santa. Als inicis va tenir a Mai-
te  Arasa i a Noèlia Ontañon
com a entrenadores. Després
al seu pare i a Agusti Martí

(Garcho). Posteriorment, ja a
la Rapitenca, sent aleví, David
Carmona era el seu mister, i a
infantil, va tenir a Agustí Zae-
ra, el seu tècnic actual. Sent
cadet de primer any, Alejan-
dro Alonso i Josep López fo-
ren els seus tècnics. 
L’ampostí Arnau Solà ja té un
preacord, sent aleví, per jugar
a l’infantil del Barça. Podria
ser el proper cas. I Gerard
Verge també pot interessar.
La Rapitenca se’n surt. 

Un planer a la Masia

Santa Bàrbara contem-
pla amb orgull el fitxatge
d’un jugador de la pobla-
ció pel Barça. “Es el pri-
mer en la història que hi
arriba”. Satisfacció.

ANDREU ARASA ÉS DE SANTA BÀRBARA I JUGA AMB EL CADET DE LA RAPITENCA

Ha fitxat pel Barça: un somni que es fa realitat

M.V.

Ens ha deixat Dídac Nava-
rro, als 22 anys, porter ca-
marlenc que aquesta tempo-
rada jugava al Jesús i Maria
B. Un noi al que vaig veure  a
l’Aube fa dues jornades en el
partit contra el Vilalba, quan
vaig estar al camp. Fou el
seu darrer partit. Sembla in-
creïble. 
Poques paraules servei-

xen. Com vaig dir el dia de
Verdiell o la setmana passa-
da amb Juan Pedro, qualse-
vol reflexió d’actualitat no té
sentit avui. 

El màxim
suport meu
per la familia
i amics. 
I el meu ho-
m e n a t g e
amb la foto a
la columna de Didac amb els
seus companys. Vaig estar
dimecres a Camarles, en el
darrer comiat. Només arri-
bar al municipi ja es transme-
tia a l’ambient el carisma que
tenia Didac. Per això sempre
serà recordat. I molt estimat.  

Dol al futbol ebrenc

Tal com va anunciar Més Ebre la setmana passada, la
Rapitenca signarà un conveni dimecres amb el 

FC Barcelona per fer oficials uns vincles dels que tots
dos clubs poden sortir-ne beneficiats. Gran moment

del futbol base rapitenc, un referent.

Conveni

JORDI GIL

Derbis

J. i Maria-Catalònia, 
R. Bítem-Alcanar i Deltebre-
Ampolla, partits atractius

Tercera catalana

El líder S. Bàrbara visita
l’Ulldecona, diumenge 17 h

Treballant per Nike Academy

Àlex Gómez, al Japó
TÈCNIC DE LA CALA

Àlex Gómez va fitxar amb el
RatchAburi. Al cap de 15 dies
d’estar a Tailàndia “vaig sentir
unes molesties al cor que em
van preocupar perquè no sabia
que podia ser; vam decidir  ve-
nir a Catalunya a revisar-ho i fer-
me les proves pertinents. Un
cop fetes i descartada cap
dolència del cor, simples brots
d'ansietat, reprenem les con-
verses amb els dirigentsde  l'e-
quip amb la intenció de reincor-
porar-me a la feina, però, degut
a un desacord en la metodolo-
gia i la forma de fer es tren-
quen les relacions amb el Rat-
chAburi i uns dies més tard
s'opta per una opció al Japo”.
Àlex afegeix “aquesta opció
sorgeix després de desvincu-
lar-me de l'equip Thailandés. La
notícia m'agafa molt de sorpre-
sa; he de marxar d'un dia per
l’altre sense temps ni per des-
pedir-me de la meva família ni
amics”. El tècnic de la Cala en-
tra, a Japó, a formar part de la
Nike Academy. “La meva feina

consisteix en entrenar i fer una
selecció dels millors jugadors
del País Nipó, dels quals no-
més 2 aniran amb la selecció
Mundial de Nike a Saint George
Parc (Anglaterra) per entrenar i
possiblement arribar a ser fut-
bolistes professionals. Fem clí-
nics, entrenaments a mida per
les escoles, proves de nivell i
partits on podem veure la qua-
litat dels jugadors; la última va
ser a Osaka el cap de setmana
passat i la següent a Tokiol”. 

Un altre partit que “no ha de ser trampa”

L’Ascó rebrà el Castelldefels
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó no va jugar en la jor-
nada passada, per la vaga, al
camp del Figueres. Diumenge
(12 h) rebrà el Castelldefels,
equip en zona de descens i
que dimecres va recuperar el
partit suspés contra la Muntan-
yesa. Va perdre 0-1. Per
aquest motiu es presenta a
Ascó amb moltes urgències i
amb necessitat de puntuar.
Però també la tenen els asco-
nencs, per un motiu ben dife-
rent: mantenir-se a la segona

plaça o aspirar a recuperar el
liderat. 
Un altre partit important per

als de Rubio en el compte en-
rera fins que ja començat fins
el final del campionat de lliga a
la Tercera divisió, per a poder
fer història. 

El Castelldefels està en
zona de descens.

Proper rival

Diumenge a les 12 hores

Rapitenca-Amposta, 

el Súperderbi

PRIMERA CATALANA

Torna la competició i a la
Primera catalana ho fa amb
el derbi ebrenc entre la Ra-
pitenca i l’Amposta. Partit
amb molts al.licients com
ho serà la tornada a les
banquetes de Teixidó, però
ara a la visitant.
Els dos equips necessi-

ten els punts per apuntalar
el seu benestar a la taula.
El partit es preveu igualat i
interessant. Dia del club. A
la segona catalana, tres
derbis apassionants i un
partit que serà el de la jor-

nada entre el Tortosa i el lí-
der Vilaseca. Els de Cres-
po, amb més baixes per
sanció, afronten un duel vi-
talici en el que només els
val la victòria. Jesús i Maria
i R. Bítem, que reben el Ca-
talònia i l’Alcanar, estaran a
l’expectativa també del que
passe a Tortosa. El partit
Camarles-J. i Maria es va
ajornar i es jugarà el dia 2
d’abril. A la Tercera, derbi
entre l’Ulldecona i el líder
Santa Bàrbara. També inte-
ressant. 

Andreu Arasa, en un partit del cadet de la Rapitenca.





Des d'avui i fins diumenge l'EMD de Jesús obre les seves portes a la
XX edició de l'emblemàtica Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre.

L'estima pel líquid d'or creix dia a dia, i cada cop són més els sibarites que valoren el sabor i qualitat del millor acom-
panyant de la gastronomia mediterrània.

L'oli d'oliva tan familiar per a nosaltres, gràcies a les seves propietats, ho comença a ser també en l'àmbit interna-
cional. Aporta vitamines A, E i D, és de fàcil digestió, i el més important, ric en àcid oleic que combat el colesterol i
redueix les possibilitats de contraure malalties de tipus cardiovascular i hepàtiques. Necessiteu més motius per apro-
par-vos a la fira? Què tal si us diem que a més a més celebren la I Ruta de Tapes de Jesús i que compta amb un
espai Gourmet?
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La Federació catalana va suspendre tots els partits del cap de setmana de les
competicions que organitza, uns 3.000, com a mesura de protesta per les ac-
tuacions en l'àmbit fiscal i de la seguretat social que el Govern està aplicant o
pot acabar aplicant als clubs. Els que són els amos de la Federació són els
clubs; per què no es va fer una assemblea per aprovar la vaga?. Jo veig un pro-
blema cent vegades més greu que el motiu d’aquesta vaga, els costos de te-
nir un club de futbol amateaur és cada cop de més quantia. Cada any en aug-
ment pel cost de fitxes, àrbitres, el cost de la pilota que va inventar la
Federació i altres menesters mentre el nombre d'espectadors s'ha reduït a la
meitat a la tercera divisió i en el nostre futbol ebrenc, més del mateix. Per canviar el futbol no-
més hi ha una solució: que un candidat a la Federació catalana plasmes les seves propostes elec-
torals i si aquest no és capaç de complir-les ha de presentar la dimissió i no agafar-se a la pol-
trona que tant els agrada als mandataris sinó mirin a Villar que porta 26 anys i es presenta a la
següent reelecció i guanyarà segur, tot i que un dels candidats, Miguel Angel Galan, té un pro-
grama de fàbula i Villar, sense programa, guanyarà. 
El futur candidat proposa 20 modificacions entre elles, limitar el mandat a 8 anys, un 2% del re-
partiment dels drets de televisió i també un 2% de les apostes on line per a les territorials, cre-
ar una lliga de filials, obligatorietat en prebenjamins, benjamins i alevins, jugar tots els inscrits a
l'acta el 25% dels minuts. Jo faria votar a tots els clubs de Catalunya cada un amb tres propos-
tes que canviessin la Federació i que les guanyadores es posessin en vigor. La federació és de
tots els els clubs catalans i si és així perquè en la pàgina de la Federació a la portada apareixen
el Barça, Espanyol i altres equips fins a tercera divisió; és que no tenen dret la resta de clubs?.
Senyors, el negoci del futbol és així i sempre he dit que la Federació és la millor empresa de Ca-
talunya, mai pot acabar-se. Jo canviaria els estatuts, que un membre de cada regió fos un repre-
sentant per quatre anys i aquest sigui votat pels clubs de la zona. Exemple Terres de l'Ebre, no
hi ha cap directiu, en règim comunista. Jo penso que Fernando Garcia de la Rapitenca, Joaquin
Roda del Remolins-Bítem o Bertomeu del Camarles, entre altres, haurien de ser els nostres re-
presentants, homes autèntics de futbol. Com potser que l’autèntica gent del futbol no ens repre-
senti o tingui la possibilitat de ser votada?. Qui decideix els representants territorials i per què?
Si Catalunya es vol separar d'Espanya, perquè les nostres terres no es separen de la federació
Catalana i fan una pròpia Federació de les Terres de l'Ebre. Es una utopia? Pot deixar de ser-ho
al 2050 si no canvien les coses al futbol català. Per parlar de la Federació i de com canviar el
futbol català em faltarien pàgines de Més Ebre per fer un article, el futbol ha evolucionat però els
estaments i les persones segueixen amb uns sistemes que no fan cap bé per créixer i canviar
aquest món de la pilota, tan apassionant. Si aquest article ha servit per a la inspiració només per
a un directiu de la Federació, me n'alegro. 
QUI SÓN ELS OBSERVADORS NÚMERO U D'AQUESTA COMARCA. Doncs molt senzill: Tei-
xidó i el seu president Jordi. Veuen sempre que poden algun partit de Segona catalana i Tercera.
Fins ara, no troben cap que els agradi i jo els dic que poden haver-hi grans jugadors per a l’Am-
posta. El que passa és que cal donar-los l'oportunitat. No els mirin, fitxen-los ja
ELS DOS EQUIPS D'ALCANAR ENEMISTATS. La relació és nul·la entre primer equip i el filial,
ni es parlen, com és possible que es pugui consentir? La solució és la fusió dels dos equips com
es va fer a Ulldecona i jugar sol amb jugadors de casa a cost gairebé zero com fa el club que
presideix Mario Subirats.
EL BON MOMENT DEL FUTBOL PROVINCIAL. Mai en la història del futbol provincial havia tin-
gut en cada categoria tan bon moment. A Segona Divisió B, líder Nàstic i un Reus sisè, a Terce-
ra divisió els dos primers llocs estan ocupats per Pobla Mafumet i Ascó, a 1a Catalana líders Mo-
rell i Catllar. Mai des que les competicions des que es van fer regularment des de 1941 havien
hagut dos equips a tercera divisió i 1a. Catalana (antigament Preferent o Primera regional) com
respresentants de la nostra província a les primeres places. Com a dada negativa, a Tercera di-
visió gairebé sempre ha estat un representant del Baix Ebre o Montsià, bé Tortosa, Amposta, Ra-
pitenca o la Cava. L'absència és notable. Fins quan passarà aquesta sequera? Jo crec que bas-
tants anys.
PAU FOLQUÉ JA TRIOMFA. Esta vist que el que una persona vol aconseguir, ho aconsegueix.
Només és qüestió de voluntat i més voluntat. El conec des de 2008 de quan era cap de premsa
del Benifallet i el vaig animar a que fes un bloc. El va conèixer en aquell fòrum desaparegut FÒ-
RUM DEL FUTBOL EBRENC. Va desaparèixer el Benifallet i es va fer càrrec de cap de premsa del
Flix, i quan va acabar la seva carrera de periodisme ho és del Lleida de Segona B. Viu a Lleida
juntament amb dos jugadors del club, fa tots els partits en directe del primer equip, filial i juve-
nil, va a tots els desplaçaments, no cobra com Ronaldo però almenys ja viu del seu treball. La
seva nuvia, per cert, per menjar amb pa i melmelada, és molt maca. Té bon gust Pau, ella estu-
dia comunicació audiovisual. Pau l'enfant terrible d'aquesta comarca que als 14 anys ja guanya-
va premis per com escrivia, ja triomfa, aquest noi els asseguro que arribarà molt lluny. Li tinc una
gran estima a aquest noi que no ha canviat res des que el coneixo. Segueix sent el Pau de Beni-
fallet.
LA FEDERACIÓ VA RECTIFICAR. És de savis rectificar, fa set dies vaig publicar l’afer del par-
tit pendent entre el Camarles i el Jesús i Maria. Se’ls exigia haver de jugar aquest mes de febrer.
Va sortir l’article, i el mateix matí la delegació de la FCF de l’Ebre es posa en contacte amb els
clubs per solucionar el tema. No sé si el meu article va fer que la federació rectifiqués però el
cert és que va haver-hi més flexibilitat. Com també en el partit Perelló-Aldeana que se'ls va mul-
tar a cada equip amb 150 euros. Si a sobre de que els clubs no tenen un euro, reben aquestes
sancions, és gairebé masoquisme dirigir un club de futbol.

Aquest futbol no el canvia ni Déu, Federació 
i altres històries per a no dormir

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

ALGUNS ENTRENADORS NO PERDEN LA PUNTERIA. Hi ha entrenadors que els va de mera-
vella deixar el futbol. Nacho Pérez ja té dues criatures, Ximo Talarn una de quinze mesos, David
Torres recentment va ser pare per tercera vegada i molt aviat ho serà Guillermo Camarero. No
sé com fan per tenir temps per al seu treball, entrenaments, el dia del partit i tenir temps per als
seus fills. Tots són de 2a catalana excepte Nacho, que ara no entrena. Són els tècnics uns pis-
tolers, si o no?.
HI HA JUGADORS QUE SÓN D'UNA FIBRA ESPECIAL. Hi ha alguns jugadors de Segona ca-
talana que són uns sibarites. L'altre dia va trucar un jugador al seu secretari tècnic: "Avui entre-
nem?" "És clar que si”, li va respondre. Llavors el jugador va dir: "és que fa molt fred"... 
Hi ha jugadors que són d'una fibra cristal·lina de nivell. 
TOTS ELS MARCADORS DEL FUTBOL EBRENC EN UN SOL CLIC. Ja portem un mes que
icompeticion va més fi que una seda; és van acabar les avaries, els col·lapses a la xarxa i tot va
de meravella. Recordar que si posen Icompeticion quan hi hagi partits, podran veure en directe
totes les confrontacions del futbol amateur, des de la 1a. catalana a 4a. catalana, dels equips de
les nostres terres i veure cada gol com puja al marcador, veure minut a minut cada partit però
ull per veure'ls cal prèmer el cursor avall doncs abans apareixen els equips de les categories Na-
cionals. És un goig veure tots els equips ebrencs en un sol clic.
DIDAC, SEMPRE SERÀS EL PORTER TITULAR. En pocs dies ens han deixat tres jugadors de
futbol Verdiell, que va ser-ho a l’Ulldecona, Juan Pedro, que ho fou a la Sènia, i ara la del porter Di-
dac del Jesús i Maria B. Només tenia 22 anys. D'aquí el meu condol als seus pares, la seva germa-
na, la seva núvia, la gent de Camarles i tota la família del Jesús i Maria. El fòrum creat per Michel,
al matí de dimecres van produir-se infinitat de missatges de gent del futbol de tots els clubs, un fet
que demostra que en moments difícils tota la gent de la pilota té sentiments, i està unida. Didac,
que va jugar també al juvenil del Tortosa, sempre estaràs present i seràs el porter titular.

El passat 16 de febrer ens va
deixar el nostre estimat amic
Dídac Navarro Bertomeu a l’e-
dat de vint-i-dos anys. Li que-
dava tota una vida per davant,
plena d’il·lusions, objectius,
reptes,bons moments, etc,
però, tot i així, va ser capaç de
viure la vida com va voler i a la
seva manera. No entenem per-
què sempre ens deixen les mi-
llors persones, persones ca-
paces de fer-se estimar i
respectar per tots aquells que
tenen el goig i plaer de com-
partir un instant amb elles. La
veritat és que no ho entenem i
creiem que no és pot enten-
dre.
L’última etapa de la teva vida
la vas viure amb tots nosaltres
al Camp de l’ Aube, concreta-
ment a la UD JESÚS I MARIA B
on en poc temps ens vas
guanyar a tots. A totes les per-
sones de l’entitat i sobretot als
teus companys d’equip ens
has donat una lliçó en majús-
cules. Has estat i ets la perso-
na més valenta que hem cone-
gut ja que tot i saber de la
malaltia vas lluitar per fer allò
que més t’agradava. Moltes
persones no som capaces de
fer el què has fet tu. Per això
sempre t’ admirarem i mai t’
oblidarem.
Per a Dídac el futbol era una
forma de vida. El binomi futbol
i Dídac era inseparable. L’ un
no tenia significat sense l’altre
i a la inversa. No recordem
que hagi fallat mai un entrena-
ment, ni un partit, i quan ha es-
tat lesionat ha donat recolza-
ment als seus companys.

Dídac estimava el futbol més
que a ell mateix i sempre ho
deia: “ no puc viure sense ell”.
Avui en dia, els joves estan
perdent la noció que Dídac te-
nia sobre el futbol. A partir d’a-
ra, quan expliquem qui era Dí-
dac als més menuts els
explicarem amb goig el teu
pas pel nostre club, el què ens
has ensenyat i quina és la ver-
dadera noció del futbol.
Parlar de Dídac és parlar de
bondat, d’ honradesa, d’ il·lu-
sió, de compromís, de respec-
te i sobretot d’ entusiasme.
Sempre una rialla a la boca,
una barrabassada darrera una
altra, un comentari fora de lloc
per superar una adversitat,
sempre estava allí quan el ne-
cessitaves, el primer en col·la-
borar, mai tenia un no. Per a
molts de joves has estat i
seràs un reflex per on mirar-se
ja que els valors innats que
posseïes són indispensables
per a ser una gran persona.
Fa pocs dies vam parlar d’ini-
ciar un nou projecte amb la
nostra Escola ja que els nens
et tornaven boig. Els dissabtes
a primera hora ja estaves al
camp observant i mirant als
més menuts. Un noi de “fora
del poble” que només ho feia
per buscar la seva pròpia feli-
citat i la dels més menuts. Això
no té preu i encara engrandeix
més la teva persona.
Per tant, et trobarem molt a
faltar Didi...
A principi de temporada tení-
em la il·lusió d’estar entre els
cinc primers, a veure que pas-
sava, si ens podíem colar en-

tre els tres primers. Ara ens
farà falta una peça important
d’aquest puzle però no ens
rendirem per aconseguir el
què tu volies. Teu prometem,
lluitarem fins al final per com-
plir el teu objectiu i quan no
ens arriben les forces o no en-
tri la pilota de ben segur que tu
ens ajudaràs. Sabem que mai
ens deixaràs, que la teva àni-
ma sempre estarà al Camp de
l’ Aube i que la teva rialla per-
durarà en la nostra memòria
fins sempre.
Des de la Junta Directiva de la
UD JESÚS I MARIA volem
agrair el suport rebut pels dife-
rents clubs de les nostres te-
rres i de part del territori ca-
talà. I com no donar les
nostres condolences a la famí-
lia Navarro Bertomeu. Dídac
allí on estiguis sempre et tin-
drem present al nostre cor.
Moltes gràcies per haver for-
mat part de la nostra vida. La
UD JESÚS I MARIA I especial-
ment els teus companys d’e-
quip MAI T’OBLIDAREM. DES-
CANSA EN PAU TARZAN!!!!!!!!!!      

Gràcies Tarzan
‘Mai t’oblidarem’

EN RECORD A DIDAC NAVARRO, DELS COMPANYS DEL JESÚS I MARIA 
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EQUIP
D.

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

Darreres sis 
jornades

16
14
13
13
13

12
11
11
1 1   
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

ELS EQUIPS MES EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Anàlisi de tots els equips ebrencs
Rànquing de les plantilles

Aprofitant l’aturada del nostre futbol, mostrem aquesta setmana les classificacions de la regula-
ritat de tots els equips ebrencs. Cada setmana, des de l’inici de la lliga, oferim, en aquesta sec-
ció, els rànquings. En les darreres edicions, hem publicat les cinc puntuacions de cada equip.
Avui, recuperem les classificacions des de l’Ascó a la Tercera divisió fins els conjunts ebrencs
de la Quarta catalana, en un altre especial que poden trobar en aquesta plana i la següent.

Fotos: Iris Solà (Ascó), 
Jordi Gil (Rapitenca), 

Jesús Cardona (Catalònia B).
Ebre Escola

JUGADORNº

Eizaguirre
Cristino
Virgili
Genís 
Artur Godia
José Ramon
Socias
Dani Argilaga
Gerard Roigé
Taranilla
Munta
Del Moral
Edu Vives
Chiné
Galceran
Roca
Gabernet

40
37
37
34
32
26
17
16
13
10
8
7
7
6
5
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC ASCÓ
Nº P. JUGADORNº

Victor Reales
Gustavo Soriano
Marc Vernet
Josep Becerra
David Callarisa
Jonatan Llorach
Aleix Iniesta
Cristopher
Victor Calsina
Diego Becerra
Isaac Casanova
Barrufet
Marcel
Moha
Segio Mañas 
Dani  Bel
Obi

48
38
34
31
26
25
15
15
15
14
11
7
5
5
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Alex Borrull
Xavi Anell
Alexis 
Ivan Gasparin
Sam
Ivan Páez
Toño 
Agus Ojeda
Gerard Verge
David Silva
Josué Andreu
Vilarroya
Miguel Gasparin
Raül Istoc
Adrià Alonso
Dani Fatsini
Didac Rius

37
32
28
24
24
21
19
17
17
12
12
12
11
11
7
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE RAPITENCA
Nº P. JUGADORNº

Josep Trinquet
Chimeno
Ivan Diaz
Raul Vates
Jan Esteller
Adrià Valsels
José Romero
Ion Oslabanu
Figo
Genís Valls
Xavi Molas
Edu Aguilar
Joan Martinez
Pau Castro
Moisés Muñoz
Oriol Subirats

46
36
31
30
27
25
20
19
15
12
12
9
6
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ALCANAR
Nº P.

JUGADORNº

Maikel Fernandez
Manel Sol
Paco Casas
Chema Esteban
Roldan
Cristian Regolf
Sergio Ruiz
Albert Sanchez
Edgar Pasto
Xavi Callau
Aitor Arasa
Enric Safont
Joan Costes
Marc Perelló
Oscar Masdeu
Robert Cabrera
Batalla

44
42
36
24
20
19
17
14
13
10
8
7
7
6
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF L’AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

Cristian 
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Abraham Navarro
Francesc Melich
Leo Sosa
Gerard Fresquet 
Felipe
Marc Prades
Quim Esteban
Samu
Joseph Ongola 
Juanjo Centelles
Paul Sabin
Brigi Garcia
Carlos Solé
Roger  Prats

52
43
27
19
17
17
15
15
12
11
11
10
10
7
6
6
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

Jaume Pedra
Enric Ferré
Marc Casanova
Miquel Mola
Manu Sosa
Marc Mars
Jordi Porres
Albert Queral
Javier Chacon
Pep Lucas
Marc Toledo
Arnau Pedreny
Oriol Bertomeu
Robert Lopez
Nico
Carlos Bullon
Joel Tomàs

66
40
24
24
22
21
21
15
13
12
10
10
10
6
5
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE DELTEBRE
Nº P. JUGADORNº

Jaume Gumiel
Dilla
Pere Martínez
David Rojas
Pol Bladé
Frederic Giné
Jaume Guiu
Francesc Barceló
Joan Batiste
Genís Navarro
Marc Domènech
Josep Domènech
Alex Almestoy
Jaume Soriano
Roger
Dani Benaiges
Joan Vives

49
33
27
24
24
20
19
19
13
12
11
10
9
8
8
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF GANDESA
Nº P.

JUGADORNº

Toni Ondozabal
Dani Iniesta
Fran Reolid
Isaac Casanova
Sergi Escoda
Cristian Arasa
Carlos Ferreres
Eugeni Del Cerro
Martí Panisello
Cosido
Juanjo Rovira
Pau Diez
Aleix Robert
Ivan Cornejo
David Ibañez
Joan Casanova
Enric Sebastià

41
34
31
29
27
22
18
17
15
12
9
9
7
6
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

Raul Teixidó
Sebas Albacar
Ivan González
Carlos Herrero
Mauri Ulla
Albert Torres
Jesús Ferreres
Nico Diaz
Sergi Curto
Jose Mari  
Raül González
Esmel
Julio Pardo
Victor Pujol

60
37
34
34
28
17
16
9
9
7
6
4
4
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UD J I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Ferran Roig
Joan Esteban
Jordi Lleveria
Mario
Narcís Franch
Selu
Jordi Fabregat
Temitayo
Oscar Ruibal
Roger Santaella
Abraham
Raimon Fosch
Joan Queralt
Franklin
Jaime
Eric Fernandez
Marc Pardo

48
33
31
26
24
22
18
15
14
13
11
11
9
8
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD LA CAVA
Nº P. JUGADORNº

José Ramon 
Sergi Bel 
Jota 
Àngel Sánchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo
Alex Guarch
Xavi Gisbert
Oscar Benet
Vizcarro
Claudiu
Edgar Bartolome
Guillem Navarro
Emili Descarrega
Eric Ubalde 
Mario 

47
43
41
37
32
24
16
10
9
9
8
6
5
4
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE R.BÍTEM
Nº P.

JUGADORNº

Ruben Bonachi
Avram
Dani Jerez
José Madrid 
Gerard 
Sam Figueras
Sergi Brull
Robert 
Sergi Quintana
Jaume Gregori
Sergi Garcia 
Andrei Vasilica
David Arteso
David López
Ivan Romeu
Marc Castillo
Eric Torres

39
38
33
23
22
21
19
17
11
10
10
9
9
8
7
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

SCER L’AMETLLA
Nº P.

JUGADORNº

David Vilanova
Moha
Alfonso Povill
Manolo Puig
Cristian Ventura
Pere Bosqued
Aleix Salvadó
Josep Vilanova
Gerard Estrella
Carles Daker
Foaud
David Monge
Joel Forné
Javier Asin
Albert Arnau
Albert Forcadell 
Pau Valmanya

34
34
32
27
21
18
13
12
12
10
10
9
8
7
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Gerard Curto
Andreu Queralt
Moha Goucghmti
Oriol Queralt
Jordi Fibla
Pau Gonzalez
Pau Morralla
Tomaquet
Ricard Reverté
Ionut
Eric Segarra
Joan Forcadell
Sergi 
Ruben
Sisco Faiges
Marc Chillida
Pau Sancho

43
41
28
23
22
16
13
11
11
11
10
10
10
9
5
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Manel Llambrich 
Fran Corella 
Joel Rios
David Moya
Moha
Salva Gómez
Sergi Auré 
Ignasi Colat
Monforte
Oscar Insa 
Josep Reverté
Adrià Sánchez
Aleix Calvet
Andreu
Floren Alegre 
Lluc Pepiol
Marc Montesó

51
49
39
29
21
20
15
14
13
9
8
7
3
3
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE ALDEANA
Nº P.

JUGADORNº

Kiko
Eloi Almestoy
Agustí Fornos
Jordi Vilanova 
Miguel Adrià
Abel Maijo
Enric Suñé
Cristian Vallès
Joan Aubanell
Jordi Calvo
Adria Sunyer
Aleix Muñoz
Enric Amado
Jordi Vilanova
Eloi Gavaldà
Jorge Estaña

53
36
32
30
29
23
19
17
17
9
9
8
8
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF BATEA
Nº P. JUGADORNº

Edu Roig
Joel Rodriguez
Edgar Montserrat
Johan
Julio Freire
Jaume Cortiella
Carlos Roca
Didac Laboria
Oscar Camarero
Miguel Barsi
Ramon Zaragoza
Pau
Moha
Fidel Guardiola
Jordi Benaiges
David Escandell
Joan Ventura

29
22
21
21
20
20
19
17
16
15
13
11
10
8
8
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Oscar Gilabert
Toni Calafat
Lachem
Oscar Colat
Ahmed Abou
Enrique Cornejo

Bernat 
Marc Gonzalez
Robert Costa 
Marc Miravete
Jordi Julià
Oriel Saladie
Jaume Vela
Jose Gallego
Manu Rodero
Josep Blach
Albert Saladié

48
43
36
27
24
18
17
17
16
14
11
8
6
4
3
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Jaume Esteve
Yuri
Joan Mani
Llorenç Peral
Andreu Peral 
Raul Carrasco
Joel Calvillo
Andreu Carranza
Gio
Oleguer Baldoma
Usall
Jordi Llorenç
Oscar Casals
Porta 
Kiko Justribo
Albert Saltor
Marc Llurba

52
45
35
33
29
26
15
11
10
8
7
5
5
5
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

JE FLIX
Nº P. JUGADORNº

Sergi Anguera
Jordi Chico
Aleix Figueres
Arnau Alcovero
Enric Sentis
Albert Batiste 
Josep Cedo
Bernat Galvany
Rafel Rodriguez
Juan Caballos
Jordi Sabaté
Àlex Bladé
Manel Martinez
Arnau Galbany
Alex Domènech
Raül Montané

52
46
30
28
20
19
13
9
9
8
6
5
5
5
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Oriol Matamoros
Marius
Àlex Ramos 
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja 
Joan Labernia
Aleix Royo
Robert Altadill
Jaume Lletí
Marc Lleixa
Carlos Querol

54
41
38
33
30
20
12
11
8
6
5
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC GODALL
Nº P.
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JOAQUIN CELMA

Més de 900 jugadors
46 plantilles, a escena

46 equips ebrencs formen aquest projecte. Cada setmana, els cinc jugadors que més han des-
tacat en el seu partit, reben punts (5, 4, 3, 2 i 1). D’aquesta forma, 230 sumen cada setma-
na dins d’un projecte que agrupa més de 900 jugadors perquè, lógicament, cada jornada són
diferents els que poden ser puntuats. 

JUGADORNº

Marc Baiges
Sergi Rodriguez
José Vicenç
Davis Bes
Salva Clua
Ernest Asensio
Àlex Martinez
Joan Esmel
Pau Cortiella
Oscar Celma
Guillem Aubanell
Xavi Revuelta
Carlos Montesó
Gerard Alcovero
Josep Estrada
Alejandro Prats
Joan Cortiella

37
26
25
24
22
17
16
15
14
11
11
10
9
5
5
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF HORTA
Nº P. JUGADORNº

Amado Clotet
Manu Fernandez
Aitor  Fuster
Didac  Prades
Quim Bonet
Jordi Garcia
Marc Fonollosa
Xavi Pomada
Ivan Garcia
Ramon Ibañez
Andreu 
Pau Muñoz
Jordi Tolosà
Jordi Escubedo
Ramon Centelles
Felix Gomez
Raimon 

37
36
30
29
28
20
12
11
10
8
7
6
6
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF LA SÉNIA
Nº P. JUGADORNº

Narcis Miró
Edu Llop 
Ferran Argilaga
Jacob Papaseit
Jordan Alvarez
Ionel Balea
Ruben Barceló 
Alex Robles
Genis Peña
Juli Segarra
Masssina
Albert Jimenez 
Marc Palomar 
Ricard Giné
Jonatan Rios
Sergi
Xavi 

40
36
30
29
27
25
25
11
10
8
8
7
5
5
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

C AT M. NOVA
Nº P. JUGADORNº

Vicent Brull
Alex Clua
David Pena
Magí Andreu
Marc Andreu
Mohedano
Marc Marti
Robert Sanchez
David Flox
Rafel Fandos
Ramon Grau
Arnau Pallares
Jordi Gilabert
Ruben Sanchis

63
47
43
37
31
16
12
9
7
7
7
6
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CE PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

Jelti
Ivan Cornejo
Anton Ferchuk
Jordi Arasa
Marc Panisello
Marc Queixalós 
Oriol Mayor
Cristian Alvarez
Ibrahima Thierno
Ismail
Carlos Montagut
Àlex Escarihuela
Reduane
Albert Gallego
Quim Bru
Addesamt
Oscar Gómez

51
26
23
23
22
22
20
18
14
13
13
12
10
8
8
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF PINELL
Nº P. JUGADORNº

Cristian Diaz
Llorenç Castell
Josep Otero
Ivan Arasa
Aleix Chavarria
Jordi Valls
Sthefan
Jesús Barbera
Albert Gordo
David Cid
Marc Alegre
Robert Pujol
Gerard Amaré
Ferran Forné
Ramon Castells
Karim
Marti Farreny

37
33
29
28
25
24
14
13
13
12
12
12
10
8
7
5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
De la Torre 
Ximo Marti
Jordi Roda
José Mulet
Francesc Millan
Raül Gilabert
Adelasiz
Xavier Arasa
José M. Pio
Xavi Pastor
Agustí Marti
Cristian Fosh
Ivan Vallés
Mustafa
Lluís Domènech

58
57
39
20
19
14
13
13
12
12
8
7
4
4
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF S. BÀRBARA
Nº P.

JUGADORNº

Marc Garriga
Gerard Benito
Juanjo Magriña
David Magriña
Saul Aurea
Gustavo
Sergi Garcia
Ramon
Ivan Fumado
Josep Curto
Hristo
Salva Gisbert
Aitor
Alex Panisello
Ivan Garcia
Mateu Martinez
Sierra

73
66
35
22
16
14
10
8
7
7
6
5
3
3
3
3
3

CF HORTA
Nº P. JUGADORNº

Yassine
Davide Bisegilie
Santi  Sancho
Ivan Abat
Roberto Márquez
Damià Bordes
Tortajada 
Joaquin Martí 
Saül López
Oriol Grau
Xavi Reverté
Dani Bandau
Ramon Queralt
Pau Castro
Josep Millan 
Dani Fluixà

46
37
35
29
28
25
20
16
15
11
11
6
3
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF ULLDECONA
Nº P. JUGADORNº

Alex Alegre 
Albert Alegre
David Pujol
Nicolas Rios
Raul Tomàs 
Josep Reverté
Flore Alegre
Maian
Albert Arnau
Xavi Codorniu
Didac Escobar
Robert Margalef
Nando Calduch
Jordi Alemany
Pau Buera
Fortunato
Dani Andreu

47
37
25
22
20
13
12
11
8
8
7
7
6
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

José Luis Amador
Joaquin Miralles
Miguel Malràs
Victor Gil
Raul Martínez
Del Campo 
Roger Blanc
Mustafha
Omar Hamdqui
Jordi  Farnos
Xavier Villagrasa
Josep Alvarez
Joan  Carbo
Borja
David Blanch
Borja
Robert

40
33
28
28
24
20
19
17
17
12
8
6
5
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF ARNES
Nº P. JUGADORNº

Alexis Pedraza
Fernando Maña
Nacho Aroca
Albert Troyano
Oriol Biarnés
Albert Miró
Xavi Suarez
Albert Falcó
Marc Fuertes
Sisco Méndez
Victor
Jordi Garcia
Adrià Miró
Pere Jordà
Javi Maldorran
Joan 
Adrià

51
33
28
19
17
14
13
11
11
10
7
6
5
5
4
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

FC ASCÓ B
Nº P. JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Miguel Gonzalez
Ruben Brull
Toni Mañe
Roger Mora
Alex Grau 
Ivan Blade
Miguel Rozas
Marc Mauri
Joan Ribes
David  Gomez
Toni Piñol
Xavi Miró

40
31
27
26
25
22
21
17
14
11
6
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF BENISSANET
Nº P. JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
De La Torre
Jordi Roda
Ximo Martí
Francesc Millan
José Mulet
Adelassis
Raul Gilabert
Xavier Arasa
Mustafa
Ivan Vallès
Xavi Pastor
Agusti Martí
Lluis Domènech
Pio
Edgar Esbrí

42
39
28
17
15
12
11
10
10
10
4
4
4
4
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF S. BÀRBARA
Nº P.

JUGADORNº

Jordi Segura
Pau Povill
David Domènech
Oriol Salvadó
Robert Martorell
Wili
Àlvar Ramos
Josep Soro
Ruben Saladié
David Fontanet
Didac Ayuda
Genis Aubanell
Guillem Perís
Cristian Monllau
Oriol Fidel
Juanjo Vilalba

42
40
31
29
23
18
11
11
11
10
7
7
4
3
3
2

CE BOT
Nº P. JUGADORNº

Marc Gilabert
Toni Sanz
Hristo
Roger Prats
Hector Montesó
Jack Davenport
Jordi Alifonso
Àlex Rovira
Elvís Balagué
Juanjo Vilalba
Elvis
Jhon Melich 
Loreto
Aitor Mauri
Àlex Castells
Jonatan Melich
Khalid

34
21
20
18
17
15
15
14
14
11
9
9
9
8
8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

Diego Gonzalez
Lluis Matamoros
Pau Jornet
Toni Aranda
David Espuny
Paco Rodriguez
Jordi Baucells
Anas
Moha
Pau Galiana
Alex Estorach
Alex Mola
Abdlaziz
Lluís Matamoros
Andujar
Josep Esquerra
Valentin

33
24
24
24
23
23
22
21
18
18
10
7
6
6
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

EBRE ESCOLA
Nº P. JUGADORNº

Lachen
Cristian Cid 
Dani Fernández
Àlex Castrejon
Àlex Calle
Sergio Oliver
De La Vega 
Lluís Beltran
Oscar Òliver
Abdel
Carlos Ferreres
Manuel 
Nestor Altaba
Rosemberg
Elias
Aleix Alegria
Toni Barberà

36
27
24
21
18
18
17
17
15
10
8
7
6
6
5
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF J CATALÒNIA B
Nº P. JUGADORNº

Aaron Casanova
Dani Badea
Gerard Betoret
Didac Navarro
Dani Beltran
Juan Cortés
Àlex Curto
Josep Rovira
Aaron Kora
Jorge Ricaurte
Marc Vizcarro
Juanjo Alcalà
David Panisello
Llorenç Lozano
Sergi Ramirez
Isma Gutiérrez
German Marcoval

34
27
27
21
20
16
14
13
12
9
9
7
5
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UD J I MARIA B
Nº P. JUGADORNº

Miquel Tomàs
Stan Alin Inonel
Reinaldo Rocha
Ferran Adell
Gilabert
Eric Sales
David Mosegui
Rafel Reverté
Eric Bernat
Charly Alabernia
Marc Fibla
Pedro
Adrià
Alin Adrian
Lluc Girbes
German Marcoval
Bodgan

34
28
27
23
23
18
16
16
15
11
8
8
7
6
6
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF LA GALERA
Nº P. JUGADORNº

David Ferré
Johan Pérez
Sergi Vila
Pau Muñoz
Ignasi Vernet
Joaquin Vila
Jose Luis Nicolàs
Dany Calvo
Marc Castellví
Alejo
Dani Calvo
Marc Alis
Arnau Prada
Jordi Moya
Josep Gonzalez
Aitor Giné
Yuber Alejo

32
30
30
26
24
20
19
18
14
10
10
10
8
6
6
5
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

OLIMPIC
Nº P.

JUGADORNº

Miguel Piñol
Lander Vicente
David Martinez
Alex Pallares
Jonatan Ruiz
Lluis Zaragoza
Pau Rius 
Hector Duran
Cristan  Melero
Alex Fernandez
Alex Sunyer
Didac Chavarria
Efren Talarn
El-Mhadi
Ivan Sole
Elies
Jordi Montserrrat

37
26
25
24
22
17
16
15
14
11
11
10
9
5
5
2
1

UE R BITEM B
Nº P. JUGADORNº

Laureà Alegret
Josep Marti
Albert Gallego
Cesc
Gerard Castells
Jorge Rodriguez
Roger Martí
Jordi Rovira
Josep Cid
Raimon Pardo
Lluis Escoda
Josep Rovira
Bruno Pitarch
Joseph 
Martí  Farreny
Sergi Madueño
Altadill

47
23
21
16
16
16
16
15
12
12
10
7
6
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CD ROQUETENC B
Nº P. JUGADORNº

Robert Beltran
Jordi Sanz
Izquiano
Juan Miguel
Josep Folqué
Francesc 
Pere Nàcher
Rafel Adell
Victor Bertomeu
Diego Gascón
Vicente
Maza
Sergi Doblado
Pau Emili
Xavi de la Torre
Miguel

46
27
26
23
17
15
15
15
14
12
9
7
7
4
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

UE TIVENYS
Nº P. JUGADORNº

Jhon  Moukset
Mustafà
Abdul
Cesc Julve
Joan Aregio
Ros Arrufat
Didac Cid
Alex Ribes
Roger Suñer
Joel Garriga
Josep Goya
Miguel Roch
Joel Giménez
Albert Arrufat
Rafel Esteruelas
Bernabé
Albert Aubanell

60
49
27
23
23
19
13
9
9
7
6
6
5
4
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF VILALBA
Nº P. JUGADORNº

Soufiane 
Marc Vericat
Xavi Lafarga
Àngel Garcia 
Jordi Cid
Didac Martínez
Toni Cid
Zouhir
Edgar Pepió
Joaquin Morales
Younnes
Caballo
Àlex Figueres
Xavi Mayor 
Eudald
Àlex 
Luis Àngel

63
35
33
24
23
19
15
13
10
9
8
5
4
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

CF XERTA
Nº P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

J i Maria-Ascó ajornat
Roquetenc-Olimpic

(16.30h)
Camarles-Aldeana (15.30h)

diumenge 
Vilalba-Benissanet (16.15h)

Catalònia-Xerta (16h)
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

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. Tivenys         17 46 50 25

10. Ebre Escola 18 27 37 22

11. Aldeana       16 27 36 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 

S. Eugenia-Guineueta

Bonaire-At. Prat

S. Pere-Santpedor

La Roca-Palleja

Sabadell-Fontsanta

S. Gabriel-Tortosa E (diss

18.45h)

Llerona-Pardinyes

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 

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 

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

M. Nova-Ginestar (15.30h)
diumenge 

Perelló-Batea (16.15h)
Aldeana-la Sénia (16.30h)
Ulldecona-S. Bàrbara (17 h)
Alcanar-Roquetenc (16.30 h)
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 

Cambrils-Tancat (16 h)
C. Clar-Gandesa (17h)

diumenge 
Deltebre-Ampolla (16.30h)
Canonja-Camarles (11.45h)
J. i Maria-Catalònia (16.30h)

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

Després de la vaga del cap
de setmana, que coincidia

amb el descans a la
Territorial, torna la

competició futbolística.

A tornar-hi
PRÒXIMA JORNADA 

Gavà-Martinenc
Manlleu-Vilassar

Santfeliuenc-Terrassa
Cerdanyola-Figueres

Ascó-Castelldefels (diu 12h)
Muntanyesa-Masnou
Peralada-Sabadell
Europa-Vilafranca
Rubí-Palamós

Pobla Mafumet-Prat

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 24 10 10 4 34 23 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. Muntanyesa 24 9 6 9 26 22 33
8. Figueres 23 9 6 8 28 26 33
9. Peralada 23 9 5 9 22 27 32
10. Vilafranca 24 9 5 10 30 37 32
11. Cerdanyola 23 7 10 6 29 24 31
12. Masnou 23 8 6 9 24 34 30
13. Santfeliuenc 23 7 9 7 28 28 30
14. Sabadell 23 6 11 6 25 26 29
15. Palamós 23 8 5 10 31 35 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 24 6 5 13 24 30 23
20. Vilassar 23 3 4 16 17 41 13

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Santboià-Viladecans

Almacelles-Torredembarra

Tàrrega-Reddis

Balaguer-Morell

Igualada-Juv 25 Setiembre

Mollerussa-Catllar

Rapitenca-Amposta diu 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

Una acció d’un partit de l’Ascó, d’aquesta temporada. 
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:

Els nedadors del CN Tortosa es
van desplaçar a Banyoles per
mantenir-se a la segona divisió
catalana, categoria que van
aconseguir pujar la temporada
passada. El club ebrenc va des-
plaçar als següents nedadors:
ANNA ARNAU-CALUDIA SAN-
CHO-GEMMA POUS-SONIA MAR-
TINEZ-MARIA COTINA-LAIA CAS-
TELL, JORDI VARAS-VIC
TOR ALBESA-MARC PONCE- 

JORDI ROSALES-ANDREU PELLI-
SA-PAU MONFORT amb l’entre-
nador Xavi Mateu. El fet de dis-
posar solament de 12 neda-
dors, i de la gran quantitat de
proves, “diu molt dels nostres
representants, ja que pràctica-
ment no es disposava de temps
per recuperació entre prova i
prova, tots ells amb gran profes-
sionalitat, van assolir l’objectiu.

El CN Tortosa es manté a la
segona divisió

NATACIÓCLUB JUDO AMPOSTA

Amposta es prepara per rebre 160 parelles de ballarins esportius
AQUEST DIUMENGE

Rànquing català infantil

El passat dissabte, 7 de
febrer, es va celebrar el ràn-
quing català infantil al pavelló
Olímpic de Barcelona.
Seguint al trajectòria de la pri-
mera competició, va haver un
gran nombre de competidors
de tot Catalunya i també
d’Andorra on es va tornar arri-
bar a la xifra d’uns 200 partici-
pants. Aquesta categoria acull
a tots els judoques nascuts
als anys 2001 i 2002 i, tot i
semblar edats molt joves, ja
es comencen a veure molt
bons competidors i que any
rere any van pujant el seu
nivell de manera exponencial.
En aquesta competició “van
participar els judoques del
nostre Club Jan i Eric. Xavier 
no va poder assistir per estar
encara en repòs per malals-
tia”. Tos dos van realitzar una 
molt bona competició. Eric va
competir en -60, guanyant per 

ippon de doble wazari (tècnica
de peu i immobilització), per-
dent el segon que donava pas
a la semifinal per ippon, con-
tra qui va arribar a la final i 2n
cap de sèrie, anant a la repes-
ca on pot optar pel 3r lloc per-
dent per ippon contra el 3r
cap de sèrie , quedant 5 de la
seva categoria, recordar que
es infantil de primer any. Jan
va competir en +66 donat
que era 2n cap de sèrie va
passar una eliminatòria direc-
tament i va lluitar pel passi a
semifinals guanyant per ipon
de doble wazari (tècnica de
peu i immobilització), en la
semifinal un petit despiste el
va apartar de la final perdent
per ippon contra el 4 cap de
sèrie que la fi seria subcam-
pió. 
En el combat pel bronze va
guanyar per doble ippon tor-
nant a pujar al pòdium.

La ciutat d'Amposta acollirà
aquest diumenge dia 22 de
febrer el II Trofeu de Ball
Esportiu Ciutat d'Amposta i
també la 1a prova de la Lliga
Catalana en les disciplines de
Balls Standars i Balls
Llatinoamericans. Les dues
competicions tindran lloc
simultàniament als dos pave-
llons coberts de la ciutat
d'Amposta, i s'espera la partici-
pació de més de 160 parelles
de ballarins, ja que les inscrip-
cions encara estan obertes. El
Trofeu Nacional Ciutat
d'Amposta de Ball Esportiu és
una competició aprovada per la
Federació Espanyola de Ball
Esportiu, puntuable per al ràn-
quing nacional i participaran
parelles tots els nivells i catego-
ries d'edat, començant per les
parelles juvenils des dels 4
anys, passant per les catego-
ries junior, youth, adult i sènior
fins a arribar als sènior IV, que
són parelles de més de 65
anys. A més, aquesta prova
també inclourà un Open Juvenil
i un Open Júnior, que són pro-
ves no puntuables on s'agrupen
totes les parelles d'aquests dos

grups d ‘edat per tal de donar
l'oportunitat a les parelles més
joves de poder ballar com a
mínim dos cops, i donar-los així
una major motivació. Pel que fa
a la primera prova de la Lliga
Catalana, aquesta competició
s'organitza conjuntament amb
la Federació Catalana de Ball
Esportiu i tindrà lloc a la sala 1
del pavelló poliesportiu, a la
prova hi haurà presents els
clubs més importants de
Catalunya i aquesta serà la pri-
mera de les tres de què consta
la Lliga. La competició té la
peculiaritat de que les parelles
no competeixen individualment
sinó per equips, de manera que
s'han de centrar en sumar
punts per al seu club. En aques-
ta edició també hi haurà diver-
sos Open: un Open Down i
Discapacitats Intel·lectuals i un
Open Weelchair, un format de
competició en el que un dels
dos membres de la parella
necessita cadira de rodes,
també es realitzarà un Open
Basic i l'Open Coreogràfic per a
ballarins de balls de saló que no
tenen parella i ballen en grup de
manera sincronitzada.

CLUB VOLEI ROQUETES

El Barberà no dóna opció
L’infantil femení, que fent un
gran partit i molt igualalt con-
tra l'Esplugues, es van impo-
sar per 3-2 (25-21, 15-25, 25-
21, 19-25 i 15-11). El cadet
masculí va rebre al
F.C.Barcelona, 0-3 amb par-
cials (16-25, 23-25 i 13-25).
El juvenil masculí va rebre al
Sant Pere i Sant Pau, 1-3 amb
parcials (24-26, 18-25, 25-22
i 21-25). L'equip juvenil feme-
ní, es va desplaçar al camp
del Dolors Mallafré, 0-3 amb
parcials (11-25, 19-25 i 17-
25). Per altra banda, el sènior
masculí de primera catalana,

es va desplaçar al camp de la
Get Blume, 0-3 amb parcials
(19-25, 18-25 i 20-25).
L'equip de segona catalana,
va rebre a un potentíssim
Barberà, que no va donar
opció. En la pròxima jornada,
l'infantil femení, es desplaçarà
al camp de la Vall d'Hebron, el
cadet masculí anirà al camp
del Sant Pere i Sant Pau, el
juvenil femení tornarà a jugar
a fora, a Molins i el masculí al
del C.N.Sabadell. El sènior
masculí de primera catalana,
aquesta pròxima jornada des-
cansa.

DIUMENGE, A AMPOSTA

Trial de Nens
El proper diumenge, primer
compromís amb la competi-
ció d’aquesta temporada.
L’organització de la dotzena
edició del Trial de Nens del
Montsià, segona d’un total de
10 proves que puntuen en
calendari de la Copa Catalana
2015. Les categories convo-
cades per aquest Trial son
Iniciació (Nens/es de 4 i 5
anys) Identificats amb color
taronja a les zones, amb un
nivell de dificultat molt fàcil.
Aleví (de 6 i 7 anys) Identificat

amb color groc amb un nivell
de dificultat molt fàcil. Aleví+8
(de 8 a 11 anys) Identificats
amb color verd amb un nivell
de dificultat fàcil. Base (de 8 a
11 anys) Identificats amb
color blau amb nivell de dificul-
tat mig. Promo ( de 11 a 13
anys) Identificats amb color
roig amb un nivell de dificultat
alt. La categoria Oberta es
una categoria no competitiva,
on els participants s’adapten
el nivell de dificultat que volen
realitzar dins de cada zona.

A la població de Miravet, des de fa 7 anys, s’organitza una de
les curses més emblemàtiques del Circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de l'Ebre. Les inscripcions per la VII edi-
ció, que tindrà lloc el proper 22 de febrer, ja estan obertes a
través de la web http://cursalacametacoixa.blogspot.com.es
En aquesta Edició la novetat més important és que “iniciem el
circuit de la Copa Catalana de Curses per Muntanya (FEEC)
essent  la primera prova puntuable”. Aquest any, igual que en
l’edició anterior, el tret de sortida es donarà des de l’interior del
castell de Miravet. Des d'aquest punt, la cursa, amb una distàn-
cia total de 21 km i 1300 metres de desnivell acumulat positiu,
recorrerà camins i senderes recuperades dels nostres avant-
passats. Baixarà fins arribar al Camí de Sirga que acompanya
al riu en el seu recorregut, per pujar fins al punt més alt de la
cursa on hi ha una talaia àrab (340 metres) des d’on es contro-
la el curs fluvial i tota la ribera de l’Ebre. Aquesta edició també
comptarà, com des de fa 4 anys, amb la presència de la
Selecció Catalana de Curses de Muntanya, al·licient per a tot
aquell que vulgui competir amb atletes d'elit.  

Cursa de la Cameta Coixa
TANCADES LES INSCRIPCIONS. SERÀ DIUMENGE

El partit, que havia de ser de la
jornada, entre el J. i Maria B i
l’Ascó B, s’ha ajornat per la
mort de Didac Navarro, porter
del J. i Maria. D’altra banda,

destacar el partit Roquetenc-
Olimpic, una prova per al líder i
també que el Vilalba pot tenir
novetats (amb un davanter) ja
per aquest cap de setmana. 

Quarta catalana
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«Per a tots els gustos». Avui: Llenguado amb salsa de mandarina
MANDARINES

Es recomana consumir 3 fruites al dia, de les quals una sigui
un cítric com mandarina, taronja, aranja... És preferible men-
jar-ne després de dinar, per afavorir l'absorció de ferro. Tot i
que l’important és que en mengem, també en funció de la
tolerància individual. La mandarina ens aporta, principalment,
aigua, sucres, fibra i vitamines C i A. Respecte als altres cítrics,
té l’avantatge que es treu la pell fàcilment, la qual cosa facilita
el seu consum. Es pot menjar com a postres, en receptes de
postres elaborats, en amanides, en salses per acompanyar la
carn o el peix... Les aplicacions en el món de la cuina són molt
àmplies.

És un producte sa, econòmic i de les nostres comarques. El
micro-clima de les Terres de l'Ebre el fan ideal per al conreu de
cítrics, en especial per les clementines, que tenen una eleva-
da qualitat i que han assolit el reconeixement de la IGP
(Indicacions Geogràfiques Protegides).
Lluïsa Garriga Balagué - Diplomada en Nutrició Humana i

Dietètica 

Maridatge

Vi blanc fermentat en bota o criança (temperatura 12º)

INGREDIENTS:
• 2 llenguados de ració 
• 15 grams de mantega 
• El suc de 1/2 llimona 
• La pell i el suc d’una mandarina 
• Farina 
• Oli d'oliva 
• Sal 
• Pebre blanc

PREPARACIÓ:
• Salpebreu els llenguados, passeu-los per la farina, llevant l’excés de farina, i daureu-los en l’o-
li d'oliva a foc alt. 

• Per fer la salsa: Escalfeu lleugerament la mantega al microones o a una paella i un cop fosa la
mantega, afegiu-li el suc dels cítrics i barregeu-ho tot bé. 

• Al moment de servir, poseu els llenguados al plat, cobriu-los amb la salsa, i per últim ratlleu la
pell de la mandarina per damunt. 

Podeu acabar d’adornar el plat amb uns galls de mandarina o taronja.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Durant el matí el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, si bé hi haurà
intervals de núvols baixos al terç sud del país. Al llarg de la tarda es forma-
ran nuvolades al sector central del prelitoral, alhora que arribaran bandes
núvols alts i mitjans per l'oest de Catalunya que deixaran el cel entre molt
ennuvolat i cobert al final del dia.

Precipitacions
Se n'esperen de febles i extenses al final del dia al quadrant nord-oest del
país amb una cota situada al voltant del 1100 metres. Acumularan quanti-
tats entre minses i poc abundants de precipitació.

Temperatures
Les mínimes seran semblants, mentre que les màximes seran semblants en
general, tot i que pujaran lleugerament al litoral i prelitoral nord i central.
Les mínimes oscil·laran entre -6 i -1 ºC al Pirineu, entre -4 i 1 ºC al
Prepirineu i a la depressió Central, entre -2 i 3 ºC al prelitoral i al litoral nord
i entre 3 i 8 ºC a la resta del litoral. Per la seva banda, les màximes volta-
ran entre 10 i 15 ºC al Pirineu, Prepirineu i depressió Central, i entre 13 i
18 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona en general, si bé hi hauran boires o boirines matinals a les valls i fon-
dalades de l'interior. A banda, al final del dia quedarà regular o dolenta al
quadrant nord-oest.

Vent
Fins a mig matí bufarà fluix i de direcció variable en conjunt. A partir de lla-
vors, s'imposarà el component sud i oest en general entre fluix i moderat,
amb cops forts al litoral nord.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

15º 3°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Torrent Costilla, Francisco Xavier

Felip Pedrell, 94  (Tortosa) 977441830

Ulldemolins Reverter, Xavier      

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli

Avda. Catalunya, s/n  (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe                 

Sant Isidre, 187   (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

Hi ha moltes perspectives de guanys econò-
mics extres, però has de procurar  conduir-
te amb cautela i no deixar-te portar per
impulsos gastadors.     

Taure
20/4 al 19/5

En moltes de les coses que estàs fent , es
donaran resultats molt prometedors. Però has
de mostrar una ment més oberta i tenir en
compte les opinions dels altres.  

Bessons
20/5 al 21/6

Si has tingut problemes amb algun germà o
veí, aquesta és la teva oportunitat per recon-
ciliar-te, no esperis més i crida’l per telèfon
o entrevista’t i resoleix tot. 

Cranc
22/6 al 21/7

No t’inquietis per un comentari insidiós que
pot arribar a les teves oïdes, rebutja’l i pren-
lo com  una simple heroïna. Bon moment per
gaudir amb la parella d’algun pla especial. 

Lleó
22/7 al 22/8

No confiïs en les aparences ni creguis tot
el que et diguin, el cerciorar-te de els
coses et salvarà de molts esdeveniments
desagradables. 

Verge
23/8 al 21/9

Si et sents molt  ansiós, acudeix al metge,
perquè sàpigues què és el que et succeeix,
si et descuides, una cosa senzilla es pot tor-
nar més seriosa.

Balança
22/9 al 22/10

En ocasions, ets tu mateixa el que et creguis
situacions negatives, de vegades, per no
saber dir no i en altres ocasions, pels teus
eterns dubtes. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Abans d’entrar a l’acció, asseu-te i aclareix
els teus dubtes, d’aquesta forma ningú no
podrà enganyar-te ni manipular-te. En salut,
vigila amb els excessos. 

Sagitari
21/11 al 21/12

No rebutgis proposades per un primer impuls,
no perdràs res amb explorar noves possibilitats,
estudia-les i desprès decideix el que creguis que
és el que més et convé. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Manté en ordre tots els teus papers, perquè
no et prenguin per sorpreses les presses, si
has de realitzar un tràmit . La situació donarà
un gir al teu favor.     

Aquari
20/1 al 18/2

Posa en marxa no solament la teva intuïció,
sinó també la experiència, ara les necessi-
taràs més que abans. No perdis el temps ni la
energia en coses que no estiguin clares.

Peixos
19/2 al 20/3

No et deixis pressionar  per persones
capritxoses i menys encara si pretenen
obligar-te a fer coses que no pots o que
simplement no vols.     

CARTELERA CINES

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

50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 20: 18.00-20.15-22.30-
00.45
dissabte 21: 18.00-20.15-22.30-
00.45
diumenge 22: 18.00-20.15-22.30
dilluns 23 a dijous 26: 18.00-20.15-
22.30
50 SOMBRAS DE GREY
divendres 20: 19.30-22.00-00.20
dissabte 21: 17.00-19.30-22.00-
00.20
diumenge 22: 17.00-19.30-22.00
dilluns 23 a dijous 26: 19.30-22.00
50 SOMBRAS DE GREY
dissabte 21 diumenge 22: 15.50
EL LIBRO DE LA VIDA
divendres 20: 18.00-20.00
dissabte 21: 16.00-18.00-20.00
diumenge 22: 16.00-18.00-20.00
dilluns 23 a dijous 26: 18.00-20.00
EL LIBRO DE LA VIDA
dissabte 21: 16.45-18.45
diumenge 22: 16.45-18.45
BIG HERO 6
dissabte 21 diumenge 22: 15.50
EL DESTINO DE JÚPITER
divendres 20: 17.50-20.10-22.25-
00.40
dissabte 21: 17.50-20.10-22.25-
00.40
diumenge 22: 17.50-20.10-22.25
dilluns 23 a dijous 26: 17,50-20.10-
22.25
THE INTERVIEW
divendres 20: 18.00-20.30-22.35-
00.40
dissabte 21: 20.30-22.35-00.40
diumenge 22: 20.30-22.35
dilluns 23, dimarts 24, dijous 26:
18.00-20.30-22.35
dimarts 25: 18.00-20.35
LA SEÑAL
divendres 20: 20.30-22.30-00.30
dissabte 21: 20.30-22.30-00.30
diumenge 22 : 20.30-22.30

dilluns 23 a dijous 26: 20.30-22.30
BOB ESPONJA
divendres 20: 18.15-20.00
dissabte 21: 16.15-18.15-20.00
diumenge 22: 16.15-18.15-20.00
dilluns 23 a dijous 26: 18.15-20.00
PADDINGTON
dissabte 21, diumenge 22: 16.00
LA TEORIA DEL TODO
divendres 20: 18.10-20.20-22.30-
00.40
dissabte 21: 18.10-20.20-22.30-
00.40
diumenge 22: 18.10-20.20-22.30
dilluns 23 a dijous 26: 18.10-20.20-
22.30
INTO THE WOODS
dissabte 21, diumenge 22: 15.50
THE IMITATION GAME
divendres 20: 18.05 – 20.10
dissabte 21: 18.05 – 20.10
diumenge 22: 18.05 – 20.10
dilluns 23 a dijous 26: 18.05 – 20.10
BLACKHAT - AMENAZA EN LA
RED
divendres 20: 22.15-00.35
dissabte 21: 22.15-00.35
diumenge 22: 22.15
dilluns 23 a dijous 26: 22.15
VENGANZA
divendres 20: 22.40-00.45
dissabte 21: 22.40-00.45
diumenge 22: 22.40
dilluns 23 a dijous 26: 22.40
LAS OVEJAS NO PIERDEN EL
TREN
divendres 20: 18.25
dissabte 21: 18.25
diumenge 22: 18.25
dilluns 23 a dijous 26: 18.25
LA ISLA MINIMA
divendres 20: 22.35-00.30
dissabte 21: 22.35-00.30
diumenge 22: 22.35
dilluns 23 a dijous 26: 22.35
ANNIE
divendres 20: 18.15
dissabte 21: 16.00-18.15
diumenge 22: 16.00-18.15
dilluns 23 a dijous 26: 18.15

BIRDMAN
divendres 20: 20.20
dissabte 21: 20.20
diumenge 22: 20.20
dilluns 23 a dijous 26: 20.20
CORAZONES DE ACERO
divendres 20: 21.50-00.15
dissabte 21: 21.50-00.15
diumenge 22: 21.50
dilluns 23 a dijous 26: 21.50
EL FRANCOTIRADOR
divendres 20: 18.00-20.25
dissabte 21: 18.00-20.25
diumenge 22: 18.00-20.25
dilluns 23 a dijous 26: 18.00-
20.25
EL FRANCOTIRADOR
divendres 20: 22.00-00.25
dissabte 21: 22.00-00.25
diumenge 22: 22.00
dilluns 23 a dijous 26: 22.00
EL FRANCOTIRADOR
dissabte 21 diumenge 22: 16.00
DORAEMON
dissabte 21 diumenge 22: 16.00
MESSI
dimecres 25: 20.00diumenge 15:
21:45
dilluns 16 i dimarts 17: 21:45

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977 504 080/902 17 08

31
www.ocine.es

50 SOMBRAS DE GREY
divendres 20 i dimecres 25: 19:00 –
21:45
dissabte 21: 19:00 – 21:30- 23:45
diumenge 22: 16:30 – 19:00 – 21:30
dilluns 23 i dimarts 24: 19:30 – 21:45
NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓ
divendres 20 i dimecres 25: 18:15 –
20:00
dissabte 21: 16:30 - 18:15 – 20:00
diumenge 22: 16:30 - 18:15 – 20:00
dilluns 23 i dimarts 24: 20:00
EXODUS
divendres 20 i dimecres 25: 21:45

dissabte 21: 21:45
diumenge 22: 21:45
dilluns 23 i dimarts 24: 21:45
BOB ESPONJA (digital)
divendres 20 i dimecres 25: 18:15
dissabte 21: 18:15
diumenge 22: 16:30-18:15
dilluns 23 i dimarts 24: 20:00
EL LIBRO DE LA VIDA
divendres 20 i dimecres 25: 20:00 –
22:00
dissabte 21: 20:00 – 22:00- 0:00
diumenge 22: 20:00-22:00
dilluns 23 i dimarts 24: 22:00
STAND BY ME DORAEMON- (DIGI-
TAL, CAT)
dissabte 21: 16:00
LOS PINGÜINOS DE MADAGAS-
CAR
divendres 20 i dimecres 25: 18:15
dissabte 21: 16:30
diumenge 22: 16:30
dilluns 23 i dimarts 24: 20:00
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 20 i dimecres 25: 20:00-
22:00
dissabte 21: 18:15 - 20:00 – 22:00-
00:00
diumenge 22: 18:15 - 20:00 – 22:00
dilluns 23 i dimarts 24: 22:00

Cinema Ascó (Casal
Municipal)

CORAZONES DE ACERO
diumenge 22 de febrer: 18:00h

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

CORAZONES DE ACERO
diumenge 22 de febrer: 18:00h

Cinema Perelló (Cinema
Victòria)

21 i 22 no hi haurà cinema per-
què és Carnestoltes al Perelló

Cinema Móra d'Ebre
Programació per concretar

PASSATEMPS
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IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a Ferreries.
3 habitacions, 2 banys, a/c.
i calef. Ascensor, exterior.
Preu : 107.000€. Tel. 977
44 55 27
Alquilo local en Amposta.
Céntrico. 13 m2. Buen esta-
do. Equipado. Apto para
cualquier 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.Te l .
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€. 

Tel. 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, amo-
blat, 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 habitacions,
menjador, cuina, bany com-
plet i balconada. Alta quali-
tat. Al costat de col·legis,
supermercats i zona comer-
cial.  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 lloguer
de 216m2. Centre del
poble. Totalment equipat.
Possibilitat de lloguer o
compra. 
Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany.
Tel: 670516520
La Ràpita.C/ Gorria. Local
comercial amb soterrani,
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 equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions. 
Tel: 977252727  

MOTORÑ

Chevrolet Kalos 5 portes
1.2 72 cv, any
2007,127.000km, 2.990€
.
Tel 977446116  

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

- Venc Seat León 1.8 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

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

BMW 120diesel  3 portes,
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 KombiPro 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 tdi105 cv DSG 7 velo-
citats, 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 Micra 2004
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 dié-
sel 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,podes
,control de plagues (morrut
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 admi-
nistració i atenció al públic.
Bona presència i disponibili-
tat horària. Sara
677039081

Cambreramb experiència,
amb discapacitat del 44%
que no m'impideix treba-
llar.Amposta i
comarca.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

VEN
UT
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A L’ÚLTIMA

Aquestes instal.lacions, que
donaran servei a uns 1.700
habitants, han tingut un
cost de 283.465€ i han
estat subvencionades en un
80% pel PUOSC. En aquest
sentit, director de l’Agència
de Residus de Catalunya,
Josep Maria Tost, va desta-
car que “aquestes noves
instal.lacions refermen el
compromís de la
Generalitat d’ampliar el
número de deixalleries a tot
el territori, amb l’objectiu
d’apropar i fomentar-ne l’ús
ciutadà”.
Totes dues deixalleries,
d’uns 700m2 cadascuna,
disposen dels elements
mínims necessaris per fer
una gestió correcta dels
residus, com ara conteni-
dors de 9 m3 de capacitat,

un espai cobert i tancat per
emmagatzemar residus
especials, una oficina i un
cobert per dipositar-hi resi-
dus voluminosos. Per
aquest motiu, el president
del REBÉ, Rafel Tomàs, va
subratllar que “les noves
instal.lacions reuneixen
tots els requisits essencials
per tal de facilitar i, al
mateix temps, continuar
conscienciant a la ciutada-
nia sobre la importància del
seu ús”. Aquestes
instal.lacions s’afegeixen a
les 8 deixalleries que ja
estan en funcionament en
altres municipis de la
comarca (Camarles,
Deltebre, el Perelló, l’Aldea,
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla,
Roquetes i Tortosa) i una
deixalleria mòbil que dona
servei als pobles petits i a
les pedanies de Tortosa. De
fet, la gestió de les deixalle-
ries al Baix Ebre ha anat
millorant any rere any, fins
al punt que actualment es
gestionen gairebé 9.000
tones de residus/any i es
recupera el 85 % dels resi-
dus admesos.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, va valorar posi-
tivament aquestes dades i
ha explicat que “per a la
comarca del Baix Ebre, i
atès les seves característi-
ques, és rellevant poder
disposar d’una xarxa de dei-
xalleries que pugui donar
plena resposta a les neces-
sitats dels ciutadans”. 
Finalment, Tost va manifes-
tar la intenció “d’impulsar

les sinèrgies entre el servei
de deixalleria i el teixit de
petita activitat econòmica
dels municipis, amb l’objec-
tiu d’assolir una gestió més
simplificada i una optimitza-
ció del servei”.

Altres actuacions
A banda de la construcció
d’aquestes dues noves dei-
xalleries, i la previsió de
construcció d’una de nova
a Benifallet, també s’han
millorat les instal.lacions
existents amb les següents
actuacions: condicionada-
ment amb un tancament
d’obra a l’Ametlla de Mar,
Camarles i Deltebre; condi-
cionament i reforç de la
tanca metàl.lica a
Roquetes; escomeses de

llum a Camarles i l’Ametlla
de Mar; millora de paviment
i reparacions a Camarles i
Tortosa; i, finalment, al
Perelló s’ha adquirit un
compactador de residus
per millorar la logística de
recollida. També s’ha millo-
rat la retolació per a la iden-
tificació dels residus a
totes les deixalleries. Totes
aquestes actuacions han
tingut un cost de
106.500€.
Cal esmentar que, propera-
ment, les funcions i les ges-
tió del REBÉ s’integraran al
nou Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE) per tal de
garantir un servei més efi-
cient.

Millora de prestacions

El director de l’Agència de
Residus de Catalunya va
destacar que, a banda
d’augmentar el número de
deixalleries a tot Catalunya,
que actualment és d’unes
460, el Programa general
de prevenció i gestió de
residus i recursos de
Catalunya 2013-2020 (PRE-
CAT20) preveu millorar-ne
les prestacions, ja que
s’està treballant per poten-
ciar al màxim la reutilització
dels materials dipositats.
De fet, aproximadament el
19% de les deixalleries
estan desenvolupant algun
tipus d’actuació de reutilit-
zació i de preparació per a
la reutilització, donant una

segona vida a allò que
havia estat considerat
inservible, però cal establir
les orientacions, obliga-
cions i requisits necessaris
per portar a terme aques-
tes activitats de manera
òptima, tenint en compte
que gairebé el 60% dels
voluminosos i dels residus
d’aparells elèctrics i
electrònics recollits a  les
deixalleries són potencial-
ment reutilitzables.
Tost també van manifestar
la intenció d’impulsar les
sinèrgies entre el servei de
deixalleria i el teixit comer-
cial, agroramader o de peti-
ta indústria, amb l’objectiu
d’assolir una gestió més
simplificada i una optimitza-
ció del servei.

Noves deixalleries, a Xerta i a Alfara

El director de l’Agència
de Residus de Catalunya
(ARC), Josep Maria Tost,
el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, el president
del Consorci de Residus
del Baix Ebre (REBÉ),
Rafel Tomàs, el gerent del
REBÉ, Kilian Franch, els
alcaldes de Xerta i Alfara
de Carles, i la directora
dels serveis territorials de
Governació, Rosa Peig,
van assistir a la inaugura-
ció de les deixalleries de
Xerta i Alfara de Carles,
titularitat del REBÉ.

Les instal.lacions han tingut un cost de més de 283.000 Euros, i han estat subvencionades en un 80% pel PUOSC

BENEFICIARAN A MÉS DE 1.700 HABITANTS DE LA COMARCA

ACTUALITAT


