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Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa
obre una nova convocatòria d’ajudes per
rehabilitar edificis del nucli antic.                   P4

Esports. Rapitenca i Amposta empaten en el
derbi de la Primera catalana, en un partit en
què els de Teixidó van perdonar (1-1).        P11

Terres de l’Ebre. Reunions a Europa per
tractar diferents problemàtiques que afecten
al Delta de l’Ebre. P5
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AMPOSTA. El regidor de PXC, German Ciscar, porta al jutjat número 3 els decrets d'alcaldia de retirada de les sancions 

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i l'inspector en cap de la Policia Local, Jesús
Fernández, van comparèixer en roda de premsa per informar que l'Ajuntament ha
posat en coneixement de la Fiscalia, ja la setmana passada, sis casos d'agents impli-
cats en presumptes irregularitats relacionades amb la gestió de la taxa per retirada de
vehicles de la via pública. P8

L'Ajuntament de Tortosa trasllada a la Fiscalia les irregularitats en la gestió

d'expedients de retirada de vehicles detectades en 6 agents de la Policia Local

Segons German Ciscar, “després de revisar durant mesos, desenes de decrets d'alcaldia, vaig comprovar que unes 30 sancions retirades per infraccions d'aparcament entre 2011
i 2013 corresponien a regidors en actiu, exregidors, càrrecs de confiança de l'equip de govern en l'òrbita de CiU”. L’alcalde Manel Ferré ha aclarit que “les denúncies que s’han retirat,
no les 30 que diu el Sr. Ciscar, sinó les més de 40... totes, totes, tenen un plec de descàrrecs que ha estat acceptat, per tant, jo estic tranquil, i els ciutadans també han d’estar-ho, perquè
tota la tramitació ha estat correcta”. (Foto: arxiu) P3
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

L'ambient preelectoral a d'Amposta es presenta
interessant. Aquest cop German Ciscar, regidor
de PxC a l’Ajuntament de la capital del Montsià,
ha denunciat a l'alcalde, Manel Ferré, per supo-
sats tractes de favor per a la retirada de 30
multes de trànsit a "polítics i amics" de CiU, acu-
sant-lo aquest cop de prevaricació. Ferré per la
seva part ha dit que té la consciència tranquil·la

aclarint que s'accepten al·legacions justificades
a"gent de tots els colors" i que durant el perío-
de que l'acusen es van retirar 418 denúncies en
total.
Tot apunta a què els mesos que queden fins arri-
bar a les eleccions municipals, vindran amb
alguna altra polèmica pel consistori de la capital
del Montsià.

Editorial
Nova discòrdia a Amposta

El magazín 'País km 0', en antena a les
ràdios i televisions locals l'estiu passat,
ha guanyat el Premi Zapping al millor
programa de televisió local. Produït per
La Xarxa amb la col·laboració dels
canals adherits, l'espai va resseguir el
país a la recerca d'històries i personat-
ges singulars, en una aposta clara pel
directe durant el període de vacances.
L'equip del programa ha recollit el guar-
dó aquesta nit durant la gala organitzada
per l'Associació de Consumidors de
Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC)
a l'Auditori del CaixaForum, a Barcelona.

L'èxit del treball en xarxa 

'País km 0' va iniciar el seu recorregut el
passat 7 de juliol i durant 9 setmanes va
resseguir la geografia catalana amb un
format i una manera de treballar innova-
dors. L'equip del programa, dirigit pel
periodista Txus Medina, el van integrar
professionals de La Xarxa i de les televi-

sions i ràdios locals, que cada dia eren
acollits per la televisió de referència al
municipi des d'on s'emetia l'espai. 
Localitats com Badalona, Caldes de
Montbui, Sort, Guissona, Terrassa o
Amposta van ser així alguns dels escena-
ris del magazín, en antena de dilluns a
diumenge de 18h a 20h. 

Un guardó molt preuat 

El magazín d'estiu de La Xarxa competia
en la categoria de millor programa de
televisió local amb l'espai 'Menjar sa és
vida', de Canal Taronja Osona, i 'Àrtic',
de BTV. 
Els Premis Zapping els concedeix
l'Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya (TAC), una
associació sense afany de lucre integra-
da per més de 17 mil persones. El seu
objectiu, obert a tots els ciutadans, és
col·laborar en la millora del lleure audio-
visual.

Premi Zapping per a ‘País Km 0’

PROGRAMA PRODUIT PER LA XARXA, AMB COL.LABORACIÓ AMB CANALS
ADHERITS CANAL TE N’ÉS UN

El 19 i 25 de febrer han declarat als Jutjats d’Amposta les 17 perso-
nes imputades de la PAH Terres de l’Ebre. El procediment judicial es
troba obert a instàncies de Catalunya Caixa, que va posar una denún-
cia arran d’una protesta feta en una oficina d’aquesta entitat bancària.
Se les acusa de nou delictes: extorsió, coaccions, violació d’establi-
ment públic obert al públic, provocació, conspiració i proposició per
cometre un delicte d’ extorsió, omissió de perseguir delictes, denega-
ció d’auxili, manifestació il·lícita, associació il·lícita i deslluïment. Tot,
acusacions falses que busquen desviar l’atenció d’allò que és essen-
cial: que amb el frau hipotecari entitats com Catalunya Caixa seguei-
xen violant un dret humà com el dret a l’habitatge. La PAH Ebre mani-
festa que la denúncia realitzada contra les disset persones que han
estat imputades és absolutament desmesurada i el procediment ini-
ciat no té cap mena de sentit. Sotmetre a un procediment judicial a 17
persones, totes elles activistes de la PAH que van actuar de forma
solidària per defensar el dret a l’habitatge és un despropòsit. Per
aquestes raons, avui s’ha presentat un escrit demanant l’arxiu del pro-
cediment. Aquests dos dies han hagut concentracions de suport a
fora els Jutjats d’Amposta i diferents mostres de solidaritat de les 72
PAHs de tot el país. S’han realitzat, a més a més, accions de protes-
ta en més de 85 oficines de CX per exigir la retirada de la denúncia a
les 17 companyes de la PAH Ebre. La PAH Ebre recorda que abans de
realitzar l’acció a la sucursal de Catalunya Caixa, Àngel i la PAH van
intentar durant mesos la via del diàleg amb l’objectiu d’arribar a un
acord per aquest cas. Lamentablement, la resposta de CX sempre va
ser la mateixa: els interlocutors es van negar rotundament a oferir cap
solució a l’afectat, negant el diàleg i bloquejant la negociació. Aquesta
falta de diàleg i negociació de CX, es donava mentre CX negociava la
venta de l’entitat al BBVA i la de la gestió de les hipoteques al fons vol-
tor Blackstone. Tot això amb una entitat rescatada amb 13.000
milions d’euros i mal venuda deixant un deute de gairebé 10 mil
milions d’euros a la ciutadania i sense cap tipus de contraprestació
social. Per sort Àngel no estava sol. Va poder fer front a l’angoixa de
l’amenaça del desnonament i la desesperació del deute de per vida,
amb l’acompanyament col·lectiu de la PAH de les Terres de l’Ebre. Des
de la Plataforma, se’l va assessorar, donar suport i va haver el com-
promís de lluitar pel seu cas a través de la via de la negociació i la
pressió -sempre utilitzant mitjans no violents- per arribar a un acord
favorable. Per aquest motiu, es va organitzar un acompanyament el
dia 5 de novembre, que davant el bloqueig en la negociació es va allar-
gar fins al dia 7 de novembre. Una acció que estava plenament empa-
rada en el dret fonamental a la llibertat a la reunió, manifestació i lli-
bertat d’expressió i que en cap moment va recórrer a la violència. La
PAH adverteix que la màxima “si ens toquen a una, ens toquen a totes”
no és una frase feta per la PAH, sinó un principi fonamental que guia
el moviment. Tan sols que es condemni a una sola activista de la PAH
per una pena injusta, vindran tota la resta a darrera. El proper diumen-
ge 1 de març a les 12h la PAH Terres de l’Ebre i el Grup de Suport
contra la Repressió han organitzat una calçotada solidària oberta a
tota la ciutadania en suport a les 17 companyes denunciades.
L’objectiu és recaptar fons per a la caixa de resistència del Grup de
Suport contra la Repressió de les Terres de l’Ebre, i poder així sufra-
gar les despeses derivades dels processos judicials. La solidaritat la
nostra millor arma. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. 

PAH Terres de l’Ebre

Ja han declarat les 17 persones
denunciades per CX. 

Valoració de la PAH Ebre

ACTUALITAT

La directora dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família a les Terres
de l’Ebre, Manolita Cid, ha
entregat aquesta setmana la
Medalla Centenària de la
Generalitat a la senyora
Carmen Fonollosa. 

100 Anys, Carme
Fonollosa

MEDALLA CENTENÀRIA

Neix el dia 22 de febrer de 2015 
a les 23:00h
A Tortosa.

Júlia Porras Curto.

"Benvinguda petiteta Júlia"
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“L'alcalde té potestat de treu-
re sancions imposades per la
policia local, sempre de
forma justificada. Però en
aquest cas veiem com l'alcal-
de beneficia a un tercer apro-
fitant la seva superioritat
jeràrquica, fet pel qual el
denunciem per un presumpte
delicte de prevaricació",
raona la denúncia del regidor.
Segons la informació facilita-
da per Ciscar, qui més mul-
tes retirades va acumular
durant aquest període va ser
l'arquitecte municipal, Jaume
Castellví, amb sis. El seguei-
xen l'exgerent de l'àrea
d'Urbanisme, Teresa Moya,
amb cinc; l'exregidor i tècnic
de l'àrea d'esports, Josep
Carles Vallès, amb quatre; o
l'exalcalde Joan Maria Roig,

l'actual directora dels serveis
territorials de Benestar i
Família, Manolita Cid, o la
regidora de Cultura, Maria
del Mar Panisello, amb dos.
El regidor denunciant desta-
ca també la retirada d'una
multa a l'actual regidor de
Governació i responsable de
la policia local, Josep
Garriga, en aquest cas, impo-
sada a un vehicle a nom de la
seva empresa.

L’alcalde
Manel Ferré ha aclarit que “el
Sr. German Ciscar diu que es
van retirar 30 denúncies
entre el 2011 i el 2013 als
AMIGUETS, però el que no
diu és que en aquest periode
s’han retirat un total de 418
denúncies de ciutadans, els
quals tots, absolutament
tots, han presentat un plec
de descàrrec i se’ls hi ha
acceptat. L’alcalde té molts
amics, perquè s’han acceptat
més de 400 plecs de descà-
rrec en els darrers anys, en
concret, com ja he dit, 418
dels més de 15.000 que
s’han sol·licitat. I s’han accep-
tat les al·legacions de tot
tipus de persones i empre-
ses de serveis. El més impor-
tant de tot és que el procedi-
ment per a retirar les denún-
cies és el correcte, qualsevol
ciutadà que ha estat denun-
ciat pot presentar un plec de

descàrrec, i en funció dels
arguments que aporta se li
accepta o no.
Les denúncies que s’han reti-
rat, no les 30 que diu el sr.
Ciscar, sinó les més de 40...
totes, totes, tenen un plec de
descàrrec que ha estat
acceptat, per tant, jo estic
tranquil, i els ciutadans
també han d’estar tranquils,
perquè tota la tramitació ha
estat correcta. Altra qüestió
és que ja fa dies que ha
començat la campanya elec-
toral i a Amposta tenim un
regidor com el de PxC que
es dedica a fer aquest tipus
de denúncies, ja serà la
segona vegada que em
denuncia al jutjat i ha anunciat
que no serà l’última abans de
les eleccions. Per tant, en
veurem de tots colors, hem
d’estar preparats. Però jo
crec que judicialitzar la políti-
ca no és gens bo i en
aquests moments ens fa
molt mal a tots els polítics. 
A part, hem de continuar
governant la ciutat, perquè hi
ha molta feina a fer i aquest
tipus de temes i polèmiques
ens han desviat l’atenció per-
dent temps i esforços.
Per cert, si totes les propos-
tes de l’oposició s’han de
basar en intentar sembrar
sospites de corrupció és que
tenen molt poques idees i
cap projecte per a la ciutat”.

Denunciat l'alcalde d'Amposta per «perdonar» una trentena

de multes d'aparcament a regidors i càrrecs municipals

Segons Ciscar, “després
de revisar durant mesos,
desenes de decrets d'al-
caldia, vaig comprovar
que unes 30 sancions
retirades per infraccions
d'aparcament entre
2011 i 2013 correspo-
nien a regidors en actiu,
exregidors, càrrecs de
confiança de l'equip de
govern en l'òrbita de
CiU”.

El regidor de PXC, German Ciscar, porta al jutjat número 3 els decrets d'alcaldia de retirada de les sancions 

Manel Ferré: «les denúncies que s’han retirat, totes tenen un plec de descàrrecs que s’ha acceptat. Per tant, jo estic tranquil»

Manel Ferré: «si en aquests moments compréssim el Sindicat, jo seria un alcalde irresponsable»

REDACCIÓ

ACTUALITAT

En el Ple de dilluns, també va passar a votació
l’aprovació definitiva de la relació de llocs de
treball de l’Ajuntament, que es va aprovar amb
els vots favorables de CiU i els vots en contra
de tota l’oposició. ‘No entenem la desconside-
ració cap als informes tècnics fets per la
Secretaria i Intervenció del mateix Ajuntament’.
Davant els dubtes legals que genera l’actuació
de l’equip de govern de CiU, el mateix dilluns al
matí, Esquerra d’Amposta i el PSC van registrar
a la Delegació del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre una petició adreçada a la con-
selleria de Governació i als Ministeris
d’Administracions Públiques perquè es pronun-
ciïn sobre la legalitat de l’acord pres per
l’Ajuntament d’Amposta amb relació al nou
catàleg de llocs de treball. L’alcalde d’Amposta,
al respecte, assegura que “és realment penós
i llastimós que el tripartit ampostí hagi d’anar a
Tortosa a fer una roda de premsa perquè al seu

poble, com diuen ells, no els deu agradar.
L’equip de govern i l’alcalde d’Amposta fem les
rodes de premsa a la nostra ciutat, a la nostra
capital, però el tripartit ha d’anar a fer el pari-
pé, el numeret o directament el ridícul a
Tortosa. No calia fer aquest ridícul d’anar a
Tortosa a fer-se la foto ja que per llei, un cop
aprovada definitivament la relació de llocs de
treball pel ple, aquesta s’ha de portar al
Departament de Governació de la Generalitat i
a la Subdelegació del Govern de l’estat espan-
yol. No hi ha més sord que aquell que no vol
escoltar, ni més cec que el que no vol veure, i
l’oposició s’ha tornat autista. Parlen de la
Relació de Llocs de Treball i de repent treuen
els 28 anys del mateix govern sense dir que
són 28 anys de bon govern, de creixement i de
progrés, en contraposició al desgovern i a la
ruina econòmica dels 7 anys de tripartit que
encara estem patint”.

Sobre l’informe jurídic que es demana a la delegació 
de govern de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament

Manel Ferré: “és realment llastimós que el tripartit ampostí
hagi d’anar a Tortosa a fer una roda de premsa, a fer el

paripé o, directament, a fer el ridicul”

El passat dilluns, el Ple muni-
cipal va debatre la moció que
el grup Esquerra d’Amposta -
Esquerra Republicana en la
qual demanava que
l’Ajuntament fes les gestions
necessàries per negociar i
tancar la compra de l’edifici
noucentista de l’antic cinema
Olímpia, conegut popular-
ment per l’edifici del Sindicat.
La moció, que va comptar
amb el suport de la resta de
grups de l’oposició, va ser
rebutjada pel vot contrari de
l’equip de govern de CiU, que
va argumentar que no era una
prioritat per al poble. Segons

el portaveu d’Esquerra
d’Amposta, Adam Tomàs, ‘és
una llàstima l’actitud de CiU
perquè amb voluntat política
es podria recuperar aquest
edifici. El preu de sortida al
mercat és de 340.000 € i la
restauració es podria anar
fent de forma progressiva’. El
portaveu republicà, a més, ha
afegit que ‘no s’entén que l’al-
calde  estigui disposat a
pagar 15.000 euros al mes
pel local del centre de rehabi-
litació d’Arayo, de 1.067 m2,
i que, en canvi, rebutgi pagar
340.000 € per l’edifici del
Sindicat, de gairebé 1.000

m2’. Sobre la negativa de CiU
argumentant que recuperar i
restaurar l’edifici del Sindicat
requeria d’una inversió d’un
milió i mig d’euros, Tomàs ha
recordat que no s’ha fet cap
estudi tècnic que ratifiqui
aquesta xifra. ‘El que sí
sabem és que el local del cen-
tre de rehabilitació acabarà
costant al poble 1.400.000
euros’. Segons Esquerra, cal
considerar l’estalvi que repre-
sentaria aquest nou espai en
ubicar serveis pels quals ara
es paga lloguer, com és el
cas d’Amposta Empresa.
Malgrat tot, Tomàs ha anun-

ciat que ‘el projecte de la
nova Amposta que representa
Esquerra passa per recuperar
edificis com el del Sindicat
per al poble, i per això ho
incorporarem al nostre pro-
grama electoral’.
L’alcalde
Manel Ferré ha informat que
“a mi ja m’agradaria comprar
l’edifici del Sindicat, i per què
no, també l’antic Col·legi de
les Monges, però hem de
tocar de peus a terra i ser
realistes, i en aquests
monents, una inversió d’un
milió i mig d’euros que supo-
saria la compra més la rehabi-

litació segons l’informe de l’ar-
quitecte, no ens la podem
permetre. Hi ha altres priori-
tats i necessitats, com són
poder fer nous plans d’ocupa-
ció per donar feina a les per-
sones que estan a l’atur. Hem
de recordar que l’oposició
ens ha criticat amargament la
inversió de 14.000 euros en
l’enllumentar de la façana de
l’Ajuntament, que ha donat
feina a una empresa
d’Amposta i a instal·ladors
també d’Amposta, però ara
gastarien 1.500.000 € en la
compra i rehabilitació del sin-
dicat, quan tenim moltes

dependències que ja són pro-
pietat de l’Ajuntament que
s’han de rehabilitar, com per
exemple les casetes de la
zona del castell. Si en
aquests moments comprés-
sim el Sindicat, jo seria un
alcalde irresponsable, com ho
seria el tripartit, que hauria de
pujar els impostos. Només un
exemple d’aquesta irrespon-
sabilitat és la proposta d’ERC
d’Amposta, que demana que
invertim 1.500.000€ per
estalviar-nos 500€ al mes
que paguem del lloguer de l’o-
ficina on està ubicada
Amposta Empresa”.

Esquerra d’Amposta intentarà recuperar l’edifici del Sindicat ‘malgrat l’oposició de CiU’
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Es tracta de la vuitena i
última convocatòria que
es fa amb aquest objectiu.
Fins a data d'avui un total
de 58 edificis s'han acollit
a les diferents convocatò-
ries d'aquestes subven-
cions, que han sumat un
total de 249.282 euros en
ajudes, als quals s'han d'a-
fegir els 80.000 euros de
la nova convocatòria, que
es destinaran a la millora

de façanes (45.000
euros), cobertes (25.000)
i instal·lacions comuns
(10.000). La major part
de les subvencions s'han
destinat a rehabilitació de
façanes (61,33%), seguit
de cobertes (27,75%) i
elements comuns
(10,92%). 
Els immobles objecte d'a-
questes subvencions no
poden haver-se construït
ni haver sofert grans reha-
bilitacions durant els
últims 5 anys. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, acom-
panyat dels regidors dels
tres barris inclosos en el
PINCAT, Centre-Nucli
Antic, Rastre i Santa
Clara, i del president de
l'associació de veïns del
Centre Nucli Històric,
Josep Baubí, ha presentat
els detalls de la nova línia
de subvencions i ha fet
balanç del resultat de les
lliurades en els últims 7

anys. L'alcalde ha recor-
dat que els primers anys
va costar molt que els pro-
pietaris, a qui ha agraït la
seva col·laboració, dema-
nessin aquestes ajudes i
ara ha tornat a fer una
crida perquè s'hi acullin.
"Aquestes subvencions
tenen un efecte multiplica-
dor sobre el resultat, ja
que les inversions que s'a-
caben fent són molt supe-

riors". El representant dels
veïns ha destacat la
importància d'aquestes
ajudes i la necessitat que
tinguin continuïtat més
enllà del PINCAT, al temps
que ha reclamat a les enti-
tats financeres propietà-
ries d'habitatges al nucli
antic que actuïn amb la
conservació i millora d'a-
quests pisos. 
Foto: El Punt, LM. 

L'Ajuntament de
Tortosa ha obert el
termini per sol·licitar
subvencions per a la
rehabilitació de faça-
nes, cobertes i ele-
ments comuns dels
edificis inclosos en
l'àmbit d'actuació del
Pla Integral del Nucli
Antic de Tortosa (PIN-
CAT). 

El candidat del PSC a
Móra la Nova, Jordi López,
ha acusat el govern muni-
cipal de Convergència i
Unió d’aprovar uns pressu-
postos electoralistes. En
una entrevista a l’Ebre al
dia, a Canal Terres de
l’Ebre, López ha assenya-
lat que s’ha esperat a l’úl-
tim any de mandat per
tirar endavant actuacions
com la remodelació del
camp de futbol .
Ferran Bladé, alcalde, ha
aclarit a Més Ebre que
aquestes declaracions
“em fan molta pena. Les
propostes del PSC sí que
estan allunyades del que
és el lògic i recte funciona-
ment del que hauria de ser
un Ajuntament. El PSC,
perquè s'entengui, creu
que l'Ajuntament hauria de
funcionar com una ONG,
quan resulta que el de
Móra la Nova ja dóna res-
posta a les necessitats de
determinats col·lectius
més 'febles' de la nostra
societat, i en bona coordi-

nació tothom és atès en
totes aquelles coses que
són necessitats primà-
ries”. Bladé afegeix que “a
Móra la Nova, ningú passa
gana, ningú té falta de
roba i ningú té falta d'un
habitatge. D'altra banda,
si perquè vénen eleccions,
la maquinària d'un ajunta-
ment s'ha d'aturar, no hi
estem d'acord. Estem fent
tot el possible per complir
amb el nostre programa

electoral, i els resultats
són i seran bons. Ells
mateixos, fa uns dies, i
fent gala de flagrant con-
tradicció, acusaven l'equip
de govern d'immobilis-
me...amb què quedem,
s'han de tirar endavant
accions de govern o ens
hem de quedar parats per-
què vénen eleccions? Què
s'ho responguin ells matei-
xos, si s'aclareixen”.

Ferran Bladé, alcalde: “són declaracions
que em fan molta pena”

L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat el projecte d'ende-
rroc del conjunt d'edificis
situats entre els números 9 i
21 del carrer Croera, situats
davant la Catedral, així com
el projecte d'expropiació
per taxació conjunta de les
tres propietats (2 pisos i 1
local en planta baixa) -pro-
pietat de dues famílies- que
encara no són de titularitat
municipal. En aquest sentit,
l'alcalde ha manifestat que
ja hi ha acord amb un dels
propietaris i que es manté la
negociació amb l'altra famí-
lia amb la mateixa voluntat.
L'aprovació d'aquests dos
projectes obre ara el comp-
te enrera d'una actuació, de
la qual se'n parla fa moltes
dècades, però que s'ha
intensificat en els últims 7
anys, amb la negociació
amb els propietaris que ha
permès adquirir 30 finques
d'un total de 6 edificis. 

Aprovat el
projecte

d’enderroc de
les cases davant
la catedral

L'Ajuntament obre una nova convocatòria d'ajudes 
per rehabilitar edificis del nucli antic

Es tracta de la vuitena i última convocatòria 

El PSC Móra la N. acusa el govern municipal “d’aprovar uns pressupostos electoralistes”

TORTOSA

ACTUALITAT

A partir de l’1 de març  i fins al 15 de juny
l’aparcament de les Escoles Velles estre-
na tarifes. I és que a partir d’aquesta data
es podrà aparcar en aquest pàrquing
soterrat, situat al nucli urbà, per només
0,50 cèntims l’hora i la primera mitja hora
gratuïta. L’objectiu que s’ha marcat
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a través
de la Cala Gestió,  és fer més fluida la
mobilitat al casc urbà alhora que de
retruc es millora l’accés al comerç local.
Així ho explica Andreu Martí, alcalde de
l’Ametlla de Mar: “aquesta promoció estic
convençut que millorarà la mobilitat i
aproparà el comerç local als ciutadans.
Actualment, hi ha més de 110 places ocu-
pades permanentment, més el percentat-
ge de rotació, i si augmentem el nombre
d’estacionaments amb  aquesta promoció
veurem com cada vegada més aquest
equipament està agafant cos i sentit ”.
D’altra banda, des del consistori es recor-
da que es pot adquirir una plaça de llo-
guer a l’aparcament de les Escoles Velles
per només 39 euros mensuals. Una pro-
moció que es va engegar el novembre del
2011 i que ha donat molt bons resultats
segons fonts municipals ja que s’ha pas-
sat de 32 places de lloguer a 82.
Recordar que aquest equipament compta
amb 300 places i està situat al bell mig
del cor del municipi, a tocar dels diversos
establiments que conformen el teixit
comercial de la localitat.

Concurs Suquet Calero
Després que s’hagués tingut d’anul·lar la
realització de la 33ª edició del Suquet
Calero en el marc de la Festa Major de la
Candelera, ara, des de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar i, en concret, de la
Regidoria de Festes, s’ha decidit recupe-
rar-lo. Així el dia 8 de març a la plaça Joan
Miró tindrà lloc la nova edició d’aquest
concurs culinari tant calero. De fet,
aquest any s’ha canviat la ubicació  per-
què des del consistori s’ha considerat un
indret més adient. Remarcar també que
s’ha escollit el 8 de març per tal de donar-
li un marc gastronòmic com són les II
Jornades Gastronòmiques de la Galera.
A partir de les 11 del matí hi haurà el pri-
mer torn i a les 12.15 el segon. El jurat
haurà de decidir quins són els millors
suquets mereixedors dels sis premis de
120 euros.

Aparcar al pàrquing de Les Escoles Velles
costarà 50 cèntims l’hora

A l’Ametlla

Els veïns: ‘S’ha de

destacar la importància

d’aquestes ajudes i la

necessitat que tinguin

continuïtat més enllà del

PINCAT’
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La delegació ebrenca ha
mantingut diverses reu-
nions al Parlament Europeu
i a la Comissió Europea per
tal de buscar la màxima
implicació amb la plaga del
cargol poma, el control del
mosquit i altres qüestions
relacionades amb el Delta.
La reunió més destacada
ha estat amb el director
general de Salut Pública,
Ladislav Miko, el qual s’ha
compromès a implicar-se al
màxim amb la lluita contra
el cargol poma, aportant
fons econòmics i realitzant
estudis científics i el suport
tècnic necessari per tal d’a-
nalitzar la millor manera
d’eradicar aquesta pro-
blemàtica. Per al president

del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler,
aquesta és una bona notí-
cia per al territori atès que
“el compromís de la Unió
Europea és una garantia de
què es buscarà la solució
definitiva per una plaga que
afecta al Delta de l’Ebre
tant a nivell econòmic, com
agrícola, com social, com
ambiental”. Alhora, el direc-
tor general també s’ha
compromès a conèixer en
primera persona la realitat
de l’afectació d’aquesta
plaga visitant el proper
mes de juliol. 
Durant la reunió també
s’han introduït 12 pregun-
tes escrites a la Comissió
Europea, a través de l’euro-
diputat Ramon Tremosa,
que han estat realitzades

amb el suport científic i tèc-
nic de professionals de
l’àmbit, sis en relació amb
el cargol poma i sis en rela-
ció amb el mosquit. 
La delegació ebrenca ha
estat conformada pel presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, el
gerent de l’ens comarcal,
Kilian Franch, el delegat del
govern, Xavier Pallarès, el
president del Consell
Comarcal del Montsià, Joan
Martin, la presidenta del
Parc Natural del Delta de
l’Ebre, Carme Franch, el
diputat Jordi Ciuraneta, el
president de PRODELTA,
Francisco Casanova, el pre-
sident de la Comunitat de
Regants, José Pedro
Castells, el president
d’Arrossaires, Jordi

Casanova, i un represen-
tant de la Unió de Pagesos,
José Franch. Per altra
banda, la delegació també
ha mantingut altres reu-
nions amb eurofuncionaris

tant del Parlament Europeu
com de la Comissió
Europea en l’àmbit de l’agri-
cultura, el medi ambient i la
salut pública.

L’Agència de l’Habitatge
de Catalunya ha fet un
total de 32.363 actua-
cions per evitar que les
famílies perdin el  seu habi-
tatge per manca de recur-
sos econòmics i es preveu
que per a l’any 2015
aquestes prestacions
puguin arribar a més de
38.000 famílies, a tot
Catalunya. 
El secretari d’Habitatge i
Millora Urbana, Carles
Sala,  i el delegat del
Govern de la Generalitat
de Catalunya a Tarragona,
Joaquim Nin, han presen-
tat avui les dades refe-

rents a les actuacions
fetes per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya
per evitar la pèrdua de l’ha-
bitatge. En total, s’ha
actuat sobre 32.363 llars
en risc d’exclusió a
Catalunya,  838 de les
quals estan situades a les
Terres de l’Ebre. 
Ajuts al lloguer 
Inclouen les prestacions
per pagar el lloguer i les
ajudes per aturats de llar-
ga durada. El març de
2014, i en la línia de
reforçar les prestacions
per evitar la pèrdua de l’ha-
bitatge, es va posar en

funcionament un nou ajut
que va dels 170 als 200
euros mensuals,  per a
famílies que tinguin algun
membre en situació d’atur
de llarga durada. 
Actuacions d’urgència
Inclou les actuacions
d’urgència que es fan per
ajudar al pagament del llo-
guer o la hipoteca o per
evitar la pèrdua de l’habi-
tatge. Ofideute és un ser-
vei d’intermediació hipo-
tecària que atén  les famí-
lies amb problemes per
atendre les quotes de la
hipoteca i que fa interme-
diació amb les entitats

financeres per arribar a
solucions beneficioses per
ambdues parts. 
La Mesa d’emergències de
la Generalitat  atorga habi-
tatges de manera urgent a
les famílies que estan en
risc  d’exclusió social.
L’any 2014 ha ofert una
llar a 579 famílies, un
increment també notable
respecte dels 360 casos
de l’any 2013. 
Els habitatges d’inclusió
són pisos cedits a entitats
o associacions sense
afany de lucre per atendre
casos d’urgència social. 

PAH
Per la seua part, l La
Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca de les Terres
de l'Ebre valora positiva-
ment els ajuts socials per
a l'Habitatge que van rebre
més de 800 famílies sense
recursos del territori l'any
passat però creuen que l'a-
juda es queda només en
ajuts al lloguer. Demanen
més ajuts per a les hipote-
ques. 

La Generalitat ha destinat 1,5M€  en ajuts socials per l’habitatge 
per a més de 800 famílies de Terres de l’Ebre

El cabal del riu
arriba als 

1400 m3 per
segon

Reunions a Europa per tractar diferents problemàtiques 
que afecten al Delta de l’Ebre

Una àmplia representació ebrenca institucional, encapçalada pel president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet un total de 32.363 actuacions 

ACTUALITAT

La PAH valora els ajuts
però en demanen més
per a les hipoteques

El tram final de l'Ebre registra
cabals de 1.400 metres
cúbics per segon com a con-
seqüència de les maniobres
de desembassament per ges-
tionar l'avinguda des dels
afluents de la zona nord-occi-
dental de la conca. La
Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre ha anunciat que les
maniobres d'aquesta setmana
es mantindran durant els prò-
xims dies amb aquests cabals
per garantir de forma preven-
tiva la capacitat de resguard al
sistema d'embassament de
Mequinensa-Riba-roja d'Ebre-
Flix. Les precipitacions a les
conques dels afluents supe-
riors pirinencs, sumades al
fenomen de la fusió de la neu,
poden fer arribar el cabal
divendres fins els 2.300
metres cúbics a Castejón
(Navarrra) i arribar a
Saragossa diumenge (ACN).

Estudiants 
en vaga

Més de 500 estudiants de
la ESO, batxillerat i cicles
formatius de l'Institut
Joaquin Bau de Tortosa es
van concentrar el dimarts
passat al patí de l'institut
per mostrar el seu desa-
cord amb la reforma 3+2
proposada pel ministre
Wert, que permetrà a les
universitats oferir graus de
3 anys més 2 de màster.
En desacord, els estu-
diants, després de la mani-
fesació de dimarts, van
convocar una vaga general
per  dimecres i també per
ahir dijous dia 26 de
febrer.
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El Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, en el marc
del projecte Ribera d’Ebre
VIVA-Treball a les 7 comar-
ques, ha organitzat una pri-
mera trobada entre produc-
tors de fruita dolça de la
Ribera d’Ebre i de la regió
de Múrcia. La iniciativa,
celebrada la passada set-
mana a Móra la Nova, ha
fet servir la metodologia
anomenada speed dating
(cita ràpida) que ofereix la
possibilitat de conèixer de
primera mà les activitats
de negoci que realitzen les
empreses i establir possi-
bles relacions comercials.
Les empreses que hi ha
participat han estat, per
part de la comarca de la
Ribera d’Ebre, La Coma i
Grup Fruiter de Benissanet,

i Cerima Cherries de
Tivissa. Des de la regió de
Múrcia hi ha participat
representant de l’empresa
Frutas Esther i de la coope-
rativa Alimer. 
La reunió també ha comp-
tat amb la participació dels
president del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí, i dels

tècnics del projecte Ribera
d’Ebre VIVA.
Aquesta acció, desenvolu-
pada en el marc del
“Projecte d’Assistència tèc-
nica per a la millora de la
comercialització de la fruita
dolça mitjançant la coope-
ració empresarial”, està
inclosa al projecte Ribera
d’Ebre VIVA-Treball a les 7

comarques i està subven-
cionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) i compta amb el
finançament del Servei
Públic d’Ocupació Estatal i
els Fons Social Europeu
(FSE). Millora de la coope-
ració empresarial i de la
comercialització de la fruita
dolça de pinyol, debat

sobre el negoci i els seus
punts clau, i el planteja-
ment d’opcions de col·labo-
ració perquè ambdues
parts puguin arribar a
cobrir tota la temporada
d’abastiment de fruita de
pinyol, han estat els aspec-
tes més destacats i deba-
tuts a la trobada i posterior
dinar de germanor.

Móra d’Ebre disposarà d’un
nou Complex Funerari pro-
mogut per l’empresa
Funerària Priorat-Ribera-
Terra Alta, SL, que es cons-
truirà en uns terrenys anne-
xos a l’actual tanatori, pro-
pietat de la mateixa empre-
sa, ubicat al polígon indus-
trial La Verdeguera. La inver-
sió serà de 500.000 euros i
suposarà la creació d’un
equipament que constarà
de tres serveis: tanatori,

oratori multiconfessional i
crematori per a incineració
de difunts, amb la qual cosa
es podran prestar tots
aquest serveis funeraris des
d’una mateixa instal·lació.
Recentment, va tindre lloc
l’acte de signatura, davant
del notari, de la compraven-
da d’una parcel·la de
terreny, propietat de
l’Ajuntament de Móra
d’Ebre, situada al costat de
l’actual tanatori a favor de

Funerària Priorat-Ribera-
Terra Alta, SL, per un import
de 110.000 euros impostos
inclosos. Això permetrà la
construcció del nou equipa-
ment i, al mateix temps,
facilitarà l’ampliació de les
actuals instal·lacions del
tanatori existent. El nou
espai comptarà amb uns
5.000 metres quadrats de
superfície, amb un edifici de
més de 1.000 metres qua-
drats i amb un centenar de

places d’aparcament.
Segons ha explicat l’alcalde
de Móra d’Ebre, Joan Piñol,
amb aquesta inversió, la
capital de la Ribera d’Ebre
disposarà d’uns serveis de
primer ordre, similars als
que ofereixen ciutats de
molt més volum demogrà-

fic. El nou complex està pen-
sat per donar servei als
habitants de tres comar-
ques, amb la qual cosa s’e-
vitaran desplaçaments a ciu-
tats com Reus, Tarragona o
Tortosa per accedir a uns
serveis com els que s’oferi-
ran a Móra d’Ebre.

Móra d'Ebre disposarà d'un complex funerari amb
tanatori, crematori i oratori multiconfessional

El 22 de març a la
Fatarella, tindrà lloc la
Quarta Caminada
Comarcal Terra Alta
‘Contra el Càncer’. Es la
quarta edició. A la 9 del
matí, trobada i sortida
des del Casal de la
Fatarella. Sortida també
amb BTT, paral.lelament.
A les 11 hi harà un
esmorzar popular a la
Pista Poliesportiva,
Actuació musical  a
càrrec de l’Escola Música
de la Fatarella. Preu d’ins-
cripcions: 5 euros.
D’altra banda, ahir dijous
va tenir lloc el 4t Butlletí
d'Anàlisi de la Conjuntura
Local de les Terres de
l'Ebre, a càrrec de la
Càtedra d'Economia
Local i Regional de la
URV Campus Terres de
l'Ebre, el qual tindrà lloc
el proper dia 26 de
febrer, a les 12 h, a la
seu del Consell Comarcal
de la Terra Alta. 

Caminada
Comarcal Terra
Alta ‘Contra el

Càncer’

Primera trobada entre productors de fruita dolça de la
Ribera d’Ebre i Múrcia per establir relacions comercials 

El projecte Ribera d’Ebre VIVA aposta per la innovació i organitza la trobada per potenciar la col·laboració empresarial

El 2016

ACTUALITAT
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L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i l'inspector en
cap de la Policia Local,
Jesús Fernández, han com-
paregut en roda de premsa
per informar que
l'Ajuntament ha posat en
coneixement de la Fiscalia,
ja la setmana passada, sis
casos d'agents implicats
en presumptes irregulari-
tats relacionades amb la
gestió de la taxa per retira-
da de vehicles de la via
pública. Es tracta de situa-
cions que no tenen a veure
entre sí i amb imports dife-
rents. Un primer cas es
correspon amb quantitats
de 4.606,03, 4.253,25 i
1.651,95 euros que
correspondrien a tres
agents que en el moment
en què se'ls va requerir no
havien fet els pertinents
ingressos a la Tresoreria

Municipal. A data d'avui,
aquestes quantitats ja han
estat ingressades. Hi ha
dos agents més, amb irre-
gularitats detectades per
import de 2.961,55 i
3.519,10 euros respectiva-
ment, que els haurien
ingressat amb retard i que
porten a pensar que hau-
rien pogut ser utilitzats per
al seu ús personal. I, final-
ment, hi ha una tercera
situació que afecta un únic
agent amb cobraments per
valor de 435,20 euros que
han estat localitzats en el
seu armer i que, en aquest
cas, no hi ha indicis que
s'hagi produït un ús perso-
nal del fons.
Dels primers indicis, l'alcal-
de en va tenir coneixement
divendres passat, quan va
encarregar una investiga-
ció interna que ha conduït a
la delimitació de responsa-
bilitats, obrint els correspo-
nents expedients informa-
tius, i a la voluntat de
posar-ho en coneixement

de la Fiscalia davant la pos-
sibilitat que se'n derivi la
constitució d'un il·lícit
penal. Dilluns passat, en
disposar del primer infor-
me, l'alcalde va convocar
la Junta de Portaveus per
transmetre el seu contingut
i les actuacions que s'esta-
ven portant a terme. Els
fets van ser posats en
coneixement de la Fiscalia,
i l'alcalde i el mateix ins-
pector en cap van mantenir
una segona reunió per
informar als portaveus
municipals. L'alcalde ha
volgut lamentar uns fets
que considera "aïlats i que
no es corresponen amb la
professionalitat, honeste-
dat i integritat que caracte-
ritza el conjunt de la planti-
lla de la Policia Local".
També ha destacat la
diligència i celeritat amb
què s'ha enllestit la investi-
gació interna, que ha
permès conèixer l'abast
real de la situació i posar-la
en coneixement del

Ministeri Fiscal.
Participació ciutadana

D’altra banda, en aquest
cas amb informació d’ahir
dijous, l'Ajuntament de
Tortosa es dotarà d'un nou
i ambiciós Reglament de
Participació Ciutadana amb
l'objectiu d'impulsar la par-
ticipació d'entitats i ciuta-
dans en la vida pública,
fomentar la transparència i
traslladar l'aplicació de les
lleis de transparència cata-

lana i espanyola. Entre les
principals novetats d'a-
quest reglament destaca la
creació de l'audiència públi-
ca, el consell de ciutat, els
consells de barri i de
poble, consells sectorials,
regulació de les consultes
populars i de les interven-
cions davant del Ple, així
com la creació d'una carta
ciutadana i una carta de
serveis municipals.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat de

la 1a tinent d'alcalde,
Meritxell Roigé, ha presen-
tat els detalls d'un regla-
ment que respon al com-
promís expressat pel
mateix alcalde quan va
recollir el primer dels dos
segells Infoparticipa que
aquest Ajuntament ha rebut
de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) a la
transparència de la comu-
nicació pública local. 

L'Ajuntament de Tortosa trasllada a la Fiscalia les irregularitats en la gestió
d'expedients de retirada de vehicles detectades en 6 agents de la Policia Local
“Són uns fets aïllats i que no corresponen amb la professionalitat, honestedat que caracteritza el conjunt de la plantilla”

L’IRTA de Sant Carles de la Ràpita ha acollit entre dimecres i ahir
dijous (25 i 26 de febrer) el primer congrés científic de caràc-
ter internacional (1st Paramyxean Working Group Meeting)
sobre els paràsits Marteilia i, més concretament, el phylum
Paramyxea, un paràsit d’invertebrats marins que té un impor-
tant impacte socioeconòmic en el sector de l’aqüicultura de
mol·luscs i marisqueig. Afecta, entre d’altres, al musclo, a l’os-
tra plana i al catxel (escopinya).
En aquesta primera trobada s’han donat cita un total de15
experts de diferents països (França, Corea o Canadà, entre d’al-
tres) i l’objectiu “és buscar sinergies i col·laboracions entre els
investigadors que treballen en aquest camp, i així optimitzar
recursos i esforços per poder avançar amb èxit en la investiga-
ció”, destaca Noèlia Carrasco, investigadora de l’IRTA i coordi-

nadora del congrés. A més, a partir d’aquesta trobada neix el
Paramyxean Working Group, i es concreta un espai per prepa-
rar futures accions i trobades. “La idea també és crear una pla-
taforma web per facilitar aquest treball de col·laboració i fer un
seguiment dels últims avenços en aquest camp de recerca).
L’acció està organitzada per l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita
i l’IFREMER (La Tremblade, França), i compta amb el finança-
ment d’Acció Complementària INIA 2013 i la col·laboració de
l’Ajuntament de la Ràpita. 
D’altra banda, dins de l’actualitat rapitenca,l’ajuntament de tenia
previst començar ahir els treballs de repavimentació asfàltica
dels carrers del barri mariner i del carrer Sant Josep, la via prin-
cipal d'entrada al municipi per l'accés nord. Les obres tenen un
termini d'execució d’uns 45 dies i un cost de 219.000 euros.

Experts d’arreu del món discuteixen sobre paràsits
Marteilia en un congrés a l’IRTA 

ACTUALITAT

Celebrat a la Ràpita

El cap de setmana,
l'Ajuntament d'Alcanar
inaugurarà dos places,
una dedicada a la Carta
de poblament, i l'altra a la
Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del
Sénia. Coincidint amb la
data d’aniversari de la
donació del document de
fundació del municipi
d’Alcanar, el proper dis-
sabte 28 de febrer s’inau-
gurarà la replaceta de la

Carta de poblament
d’Alcanar. L’endemà, diu-
menge, la plaça situada al
davant del Centre Civic,
fins ara sense nom, serà
batejada amb el nom de la
Plataforma del Sénia, en
reconeixement a la tasca i
la lluita contra el projecte
Castor que la Plataforma
Ciutadana en Defensa de
les Terres del Sénia ha dut
a terme durant els darrers
set anys. 

Alcanar inaugura 
dues places

Aquest cap de setmana

Del 20 al 22 de febrer, Alcanar ha participat a la 10ena FERIA
INTERNACIONAL DE TURISMO REYNO DE NAVARRA a
Pamplona. De la mà del PTDT, i sota el paraigües de Terres de
l’Ebre, Alcanar  amb la resta de municipis ebrencs signants del
córner firal 2015, ha exposat  la seva oferta turística, al palau de
congressos de Baluarte. Deltebre, entre altres,  també hi va pen-
dre part. El regidor de Turisme de Deltebre, Joan Alginet ha
comentat que la participació en aquesta fira "segueix en la línia
d'apostar enguany pels certàmens nacionals, per tal de consoli-
dar i augmentar el públic del nord de l'estat" mentre afegia "el
balanç és molt positiu ja que han estat moltes les consultes
sobre el nostre municipi, en un intercanvi directe”.

Navartur-Pamplona
Fins diumenge passat
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L’Alcalde de Tortosa,
Ferran Bel i el Director
Corporatiu de l'Àrea
Social de la Fundació
Bancària "La Caixa",
Marc Simón, han pre-
sentat a l’Ajuntament
de Tortosa el primer
Espai de Relació
Institucional per la
millora de la convivèn-
cia i la cohesió social,
participat per repre-
sentats de 18 institu-
cions públiques i pri-
vades que han sig-
nant, a efectes de for-
malització i articulació
de l’espai, un acord
de col·laboració.
En el marc de la sego-
na etapa del Projecte
d’Intervenció Comunitària
Intercultural (2013-

2015) una sèrie d’en-
titats i institucions van
signar, ara fa quasi un
any, un Compromís
Municipal per la
Convivència a mode
de simbòlic docu-
ment global de ciutat
que recull els fona-
ments generals del
procés comunitari

impulsat. A dia d’avui,
la totalitat d’aquestes
entitats i institucions
–més d’altres de
noves- consideren
oportú impulsar i con-
solidar l’Espai de
Relació Institucional
tot signant un acord
de col·laboració -a
mode de reglament

intern de l’espai- que
articuli, concreti,
especifiqui i organitzi
els continguts gene-
rals propis del
Compromís. 
L’impuls i consolida-
ció de l’Espai de
Relació Institucional
s’inscriu en el marc
dels resultats i els

impactes positius en
la millora de la con-
vivència i la cohesió
social a la ciutat de
Tortosa que ha supo-
sat avançar des del
2010 en un procés
d’intervenció comuni-
tari intercultural de
caràcter integral.

Aspa va manifestar que ‘l’objectiu és tornar a guanyar les eleccions’

Festa de la Carxofa, a Amposta

L'Ajuntament de Tortosa
està a punt d'enllestir una
actuació a Ferreries destina-
da a ampliar els espais d'es-
barjo del barri. Ubicada al
xamfrà del carrer Alcanyís
amb l'avinguda Estadi, la
plaça Joaquim Bau guanya
un nou espai de 546 m2
que inclou superfície arbra-
da, mobiliari urbà i elements

per a la pràctica de l'esport
dirigit específicament a la
gent gran. Aquestes obres,
que s'estan fent en base a
recursos propis i amb per-
sonal de l'àrea de
Manteniment i Serveis,
tenen un cost aproximat en
materials de 19.000 euros i
quedaran enllestides en les
properes setmanes.

Tortosa impulsa una nova zona de lleure

Aquest proper diumenge
tindrà lloc a Deltebre la
festa dels Tres Tombs orga-
nitzada per l'Associació
Tres Tombs de Deltebre
amb la col.laboració de
l'Ajuntament. La festa
començarà a les 9 del matí
amb un esmorzar per a tots
els participants al centre
cívic i a partir de les 11 es
farà la cercavila pels princi-
pals carrers de la població.

Així mateix, aquest diumen-
ge 1 de març tindrà lloc a
Deltebre el mercadet fora
estocs organitzat per la
Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre. En el
mercadet participaran
comerços de la població
que trauran al carrer pro-
ductes a molt bon preu i a
més hi hauran atraccions
per als més menuts. 

Activitats a Deltebre, diumenge

Aspa va manifestar que
l’objectiu és tornar a guan-
yar les eleccions, com ja
van fer durant les dues
darreres convocatòries
municipals. ‘La presència
d’Esquerra al Govern muni-
cipal de Deltebre ha supo-
sat un salt endavant inqües-
tionable per al nostre poble
i, per tant, si es vol seguir
avançant cap endavant,
Esquerra haurà de tornar a
tenir el màxim suport de la
ciutadania’, manifestava
Aspa. El candidat republicà
reconeixia que treballen per
obrir el projecte al màxim
de persones i entitats provi-
nents del progressisme

catalanista i que, per tant,
des de fa temps, mantenen
converses en aquest àmbit.
‘El centre de la nostra pro-
posta política han de seguir
sent les persones i les
seves necessitats socials, i
d’aquí que les converses
s’orientin a partits o entitats
que tenen la mateixa preo-
cupació’, afirmava Aspa. En
aquesta línia, descarta qual-
sevol pacte de govern futur
amb el PP, partit anticatala-
nista i transvasista per
excel·lència. ‘És la diferèn-
cia d’Esquerra amb altres
candidats de Deltebre que,
de cara a la galeria, s’em-
boliquen amb la bandera
catalana, però durant qua-

tre anys governen amb coa-
lició amb el PP al Consell
Comarcal del Baix Ebre per
poder viure de la política’.

Cinta Agné, a Móra
d’Ebre
D’altra banda, com a presi-
dent de la Federació de
l’Ebre d’Esquerra, Gervasi
Aspa, ha presentat aquesta
setmana a Cinta Agné com
a candidata del partit a
l’Alcaldia de Móra d’Ebre.
Aspa, després d’agrair al
candidat anterior i actual
regidor republicà, Josep
Anton Moreno, la feina feta,
ha felicitat la Secció Local
que hagi fet un relleu ambla
màxima participació i con-

sens. ‘És un exemple de
com Esquerra volem cons-
truir un nou país des dels
ajuntaments: obrint el nos-
tre projecte al màxim de
gent per fer unes llistes
electorals transversals el
més semblants possible al
conjunt de ciutadans que
volem representar’, ha
manifestat el president
republicà.
Moliné, a Móra la Nova
Per acabar, Francesc
Xavier Moliné, és nou candi-
dat d’Esquerra Republicana
a l'Alcaldia de Móra la
Nova. Fou presentat al
Casal Municipal de Móra la
Nova davant de més d’un
centenar d’assistents.

ERC presenta els seus alcaldable de
Deltebre, Móra la Nova i Móra d'Ebre

Diumenge, 22 de febrer,
l’Assemblea local
d’Esquerra Republicana
de Deltebre va donar el
seu suport a l’actual por-
taveu del partit a
l’Ajuntament, primer
tinent d’Alcaldia i presi-
dent de la Federació de
l’Ebre, Gervasi Aspa, per
encapçalar la llista per a
les properes eleccions
municipals.

S’impulsa a Tortosa el primer Espai de Relació

Institucional per la millora de la convivència
En el marc de la segona etapa del Projecte d’Intervenció Comunitària intercultural

ACTUALITAT

L'Ajuntament d'Amposta pre-
senta aquest 2015 la 20a
edició de la Festa de la
Carxofa, una trobada gas-
tronòmica que, sobre la pre-
missa d'utilitzar el producte
estrella de l'horta en la tem-
porada d'hivern al Delta de
l'Ebre, proposa als assistents
a la cita tot tipus de receptes
cuinades a base de carxofa i
les múltiples combinacions
que aquesta permet a la
taula.
La festa tindrà lloc demà dis-
sabte, dia 28, i dóna el tret

de sortida a les Jornades
Gastronòmiques de la
Carxofa que organitzen els
diversos restaurants de la
ciutat durant tot el mes de
març. L'objectiu de celebrar
la jornada en dissabte és
atreure una part dels visitants
que rep la ciutat cap al
comerç. Per aquest motiu,
els escenaris de la Festa de
la Carxofa es diversifiquen i
impliquen altres punts impor-
tants de la ciutat més enllà
del Pavelló Firal on es reparti-
ran els tastos de carxofa.

Arrossaires del Delta de l'Ebre es solidaritza amb Càritas
Deltebre, per aquest motiu va lliurar, fa poques setmanes,
1200 quilos d'arròs pèrquè l'entitat els distribuis entre els
veïns més necessitats. Aquesta acció solidària se suma a les
que ja ha dut a terme anteriorment aquesta entitat.  

Actualitat

Joan Piñol Mora, Alcalde-
President de l’Ajuntament
de Móra d’Ebre, i Josep M.
Santos, Director General
de La Salle Campus
Barcelona-URL, han signat

un acord per treballar de
forma conjunta en un pro-
jecte urbanístic de transfor-
mació de la façana al riu
Ebre a través de l’Escola
d’Arquitectura del centre.

Projecte urbanístic a Móra d’Ebre 
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CRAC de la setmana: Marutxi Ballester, alcaldessa de la Sénia
BELÉN GINÉ

“AQUESTS 4 ANYS HEM TREBALLAT PER LA GENT DEL NOSTRE POBLE”
Maria Pilar Ballester
Ferreres va néixer a la
Sénia i va exercir com a
mestra durant 40 anys. Ha
estat vinculada a la políti-
ca local des de les prime-
res eleccions democràti-
ques, col·laborant activa-
ment, primer amb el
PSUC, i després amb
Iniciativa per Catalunya.
L’any 2007 es va presen-
tar a les Municipals com a
cap de llista d’Iniciativa
per Catalunya, obtenint 4
regidors, i ocupant, a par-
tir de novembre de 2008
els càrrecs de 1ª tinent
d’Alcaldia i responsable de
les àrees de Indústria,
Polítiques d’Ocupació i
Habitatge. Al maig de
2011 va assolir l’Alcaldia
com a cap de la llista més
votada, Futur per la Sénia,
sent la primera dona alcal-
dessa de la Sénia. 

Més Ebre: Quin balanç fa
d'aquest darrer mandat? 
Marutxi Ballester: El
balanç és positiu, sobretot
tenint en compte les cir-
cumstàncies que hem pas-
sat. Han sigut els 4 pitjors
anys de la crisi i a escala
interna hem tingut el han-
dicap d'haver treballat per
un govern d'unitat, el qual
no va ser possible. Des de
l'estiu 2013 estem gover-
nant sense CiU, així que
ara 4 regidors s'encarre-
guen de portar totes les
regidories. Però ens en
hem sortit, inclús reduïnt
l’endeudament a la meitat
i la població ens ha
transmès que hem fet mol-
tes coses.
ME: Quins objectius han
aconseguit?
MB: Al programa electoral

teníem dos grans reptes:
acabar la piscina coberta i
aconseguir un tanatori a la
Sénia. La piscina s'ha aca-
bat amb bona acollida, no
sol per part dels seniencs,
també per part dels
pobles propers, i està fun-
cionant molt bé. I el tana-
tori també s'ha acabat i
està en funcionament.
També estem finalitzant
les obres per fer que el
Molí la Vella, a més a més,
de ser un centre d'inter-
pretació del riu, sigui un
alberg. Aquesta acció la
fem amb la intenció de
diversificar l’econòmica i
apostar pel turisme.
Estem al costat de dos
parcs naturals, tenim el riu
Sénia i el camp d'aviació
entre altres atraccions. De
fet, acaba d'obrir l'hotel
Nova Sénia i creiem que
també pot fomentar el
turisme a la zona. Pensem
que les coses estan millo-
rant i que aquesta tendèn-
cia serà creixent. 
ME: Es tornarà a presen-
tar en les pròximes elec-
cions?
MB: Possiblement no. Hi
ha gent jove amb ganes i

preparació per emprendre
la tasca iniciada i penso
que amb 8 anys al govern
és un bon moment per fer
el relleu.
ME: En quina situació es
troba el sector del moble?
MB: Seguim potenciant-lo,
ja que la Sénia és un dels
clústers del moble més
important de l'estat. Però
a escala industrial ha
reduït la seva producció,
d'aquí aquesta necessitat
de potenciar altres activi-
tats econòmiques al terri-
tori. Ha tancat alguna
empresa important però la
resta continuen funcio-
nant, això sí, en menys tre-
balladors. També hi ha
projectes nous com són
una unió de diversos
empresaris per tal d'ex-
portar, o els que s’estan
especialitzant amb el con-
tract (mobiliari no domès-
tic). La gent de la Sénia
està lluitant per fer-se el
seu lloc un altre cop, són
emprenedors i tiraran
endavant. Des de l'ajunta-
ment donem suport a
aquest teixit industrial, aju-
dem al col·lectiu del moble
i al del comerç en l'àmbit

econòmic, hem reduït l'IBI
al mínim i apliquem bonifi-
cacions perquè els estralls
de la crisi siguin menys
durs. Sobre les negocia-
cions amb el Barcelona
World, el seu gerent s'ha
compromès a arribar a
algun acord amb nosal-
tres.
ME: Com està el projecte
de la planta de revaloritza-
ció de la biomassa per als
residus de la fusta.
MB: És un projecte de fa
molts anys i que ha passat
per diverses fases i pro-
pietaris. Actualment s’han
fet vàries gestions però
està en fase d’estanca-
ment.
ME: I en temes socials
què s'ha fet? 
MB: Aquests anys hem
treballat per a les perso-
nes, creant un servei d'o-

cupació que està resultant
molt eficient i que atèn
sobre 200 persones amb
plans de formació. Fem
plans de formació per a
aturats. També hem poten-
ciat els serveis socials,

hem creat una partida
d'urgències socials per a
ajudar a les persones més
necessitades i hem aplicat
una tarifació social.
L'altre aspecte que hem
volgut cuidar ha estat la
imatge del poble, reasfal-
tant carrers, eixamplant
voreres, etc. amb les sub-

vencions del PUOSC iPAM. 
ME: Com van viure el pro-
cés participatiu del passat
9N? Com veu el procés de
la independència?
MB: Vam treballar conjun-
tament amb la Assemblea,
ja que estàvem totalment
d'acord de què s'havia de
fer aquesta votació i que
la població tenia el dret a
expressar la seva opinió.
Però és cert, que poste-
riorment hi ha hagut una
certa decepció pels desa-
cords entre els partits polí-
tics. Esperem que
Catalunya tiri endavant, en
independència o sense,
però cohesionada social-
ment i parlamentàriament.
ME: Què recomanaria visi-
tar de la seva població al
lector del Més Ebre?
MB: Poden visitar el camp
d'aviació, el riu, els Ports i
dins del municipi, l'esglé-
sia, la part medieval, i
diversos elements arqui-
tectònics interessants.
També poden fer la ruta
dels safarejos o la de les
oliveres mil·lenàries. 
Hem de fer territori i per
això hem potenciat el
turisme creant la marca
visitalasenia.com.
ME: Per què creu que el
seu govern ha de ser l'ele-
git en les pròximes elec-
cions? 
MB: Perquè hi haurà una
línia de continuïtat d’un
projecte de cara a la ciuta-
dania. Tots els que estem
aquí hem treballat en
altres àmbits i ens dedi-
quem parcialment a l’ajun-
tament perquè realment
volem treballar pel poble i
no viure de la política.

“La gent de la Sénia
està lluitant, són

emprendedors nats”
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Era un derbi i, per tant, les
emocions podien decidir. I
probablement, durant molts
minuts, van fer-ho. L’Amposta
va llegir millor el partit, potser
amb una motivació afegida. I
la Rapitenca, en canvi, porta-
va plom a les botes. Sobre tot
al primer temps, el control del
partit va ser de l’Amposta. La
Rapitenca, a més, no replega-
va bé i tenia desajustos posi-
cionals que Becerra, amb es-
pais, va aprofitar. Ell va poder
encarrilar el partit amb dues
ocasions claríssimes. Dani
Fastini va tenir la local a poc
del descans.
A la represa, l’Amposta va

fer el 0-1. Passada en profun-
ditat de Reales, passivitat i
malentès rapitenc al darrera, i
Becerra, impressionant, que
va fer un gol inverosimil. Quin

nivell de maduresa té actual-
ment Josep. Es el  millor da-
vanter de la categoria i molts
clubs de Tercera divisió el vol-
drien tenir a la seues files ac-
tualment.
Amb el 0-1, l’Amposta va

poder sentenciar però no va
fer-ho i la Rapitenca, encara
imprecisa en atac i més amb
el cor que amb el cap, va
guanyar metres. Els de Teixi-
dó, ja amb cansament acumu-
lat, van baixar intensitat de-

fensiva. En una jugada en què
els visitants van estar passius
en la pressió, assistència per
Adrià que va guanyar bé l’es-
quena i va culminar com els
cracs. Gran gol el del davan-
ter vilanovenc.
Però amb l’1-1, va ser l’Am-

posta qui va tornar a gaudir
de dues ocasions per haver
decidit el derbi al seu favor.
Però no va encertar. La darre-
ra fou de Callarisa.
Al final, empat a un gol i

mal cos pels visitants i satis-
facció pels locals perquè, tal
com reconeixia Delfin, “hem
fet el pitjor partit de la tempo-
rada i el punt, tal com ha
anat, és meritori”.
Teixidó agraia l’esforç dels

seus jugadors, “eren tres
punts més però també un par-
tit especial per a mi tornant a
la Devesa, per deixar una bo-
na imatge. Així mateix, estic
molt agrait del tracte de l’afi-
ció rapitenca”. 

L’Amposta perdona....

Rapitenca i Amposta
van disputar diumenge el
derbi ebrenc de la cate-
goria (1-1). Els locals van
salvar un punt, els am-
postins en van perdre
dos.

BECERRA DEMOSTRA PERQUÈ ÉS, A HORES D’ARA, EL MILLOR DAVANTER DE LA CATEGORIA

I acaba cedint un empat en el derbi, al camp de la Rapitenca (1-1)

M.V.

Portem unes setmanes
complicades. Poc es pot dir
de l’actualitat quan ens ha
deixat algú important. Les al-
tres noticies no tenen tant
d’interés. La veritat és que
els anys van passant. I es va
notant. 
Per a mi, el millor record

que sempre guardaré de Mi-
guel Alós fou que en el pri-
mer programa que vaig fer
de televisió local, fa 18 anys,
un dels tres convidats era ell.
Recordo el seu talant i les
formes en què em reclamava
tranquil.litat. “Només has de
ser tu. I el teu és això, Vin-
yes. Ja ho veuràs”. 18 anys
més tard, algo de raó tenia.
Era Miguel Alós, el ‘Mago,’
que entrenava el Remolins
els primers partits que jo
anava a veure a l’estadi. Ahir,
al Tanatori, escoltar les anèc-
dotes que m’explicava Fran
Samarra, el jugador que Mi-
guel va portar al Remolins,
juntament amb d’altres, era

força emo-
tiu. Com ho
estava Fran.
Gran record,
gairebé 40
anys més
tard. Normal. Ens ha deixat,
un futbolero dels bons.  

El ‘Mago’

En la jornada vinent, l’Amposta rebrà el Mollerussa,
diumenge a les 17 h, i la Rapitenca visita demà dissabte

el Lleida B. 

Propera jornada

DOMINGO QUESADA

Una llegenda

Va jugar amb el Mestalla, Ontinyent, Llevant, Eivissa,
Tortosa, la Cava, Amposta i Alcanar

Contra Facundo Argüello

Montañés, eliminat 
6-3 I 6-2. A BUENOS AIRES

Albert Montañés va caure eli-
minat a la primera ronda del
torneig de Buenos Aires, des-
prés de perdre contra Facundo
Argüello, en dos sets: 6-3 i 6-2,
en un partit que va durar poc
més d'una hora. El rapitenc no
va disposar de cap bola de bre-

ak, i l'argentí va transformar
tres de les quatre que va tenir.
D'aquesta manera, serà Argüe-
llo el que s'enfronti a Rafa Na-
dal en la segona eliminatòria de
la cita de Buenos Aires, darrera
de la gira sud-americana de
Montañés.

L’Ascó remunta contra el Castelldefels i torna al cim

Canonada d’Argilaga
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar el Castell-
defels, equip en zona de des-
cens, en un partit en què va
acusar l’apatia del primer
temps quan els visitants es
van apoderar del control del
joc i van avançar-se en el mar-
cador. Amb el 0-1, es va arri-
bar al descans. Miguel Rubio
va introduir dos canvis que
van reactivar l’equip. L’Ascó
va ser l’amo del duel a la se-
gona metat, amb més intensi-
tat i va tancar el rival al seu

camp. Genís, oportú com sem-
pre, empatava i a poc del final,
Argilaga inventava una canona-
da que fou el 2-1. Victòria molt
de treballada.  I que, amb l’em-
pat de la Pobla, permet tornar
a compartir liderat. 

L’Ascó visita el Masnou,
diumenge (12 h)

Proper rival

Als 73 anys

Ens ha deixat Miguel Alós

ACTUALITAT

Miguel Alós ens va deixar di-
mecres passat, als 73 anys.
Persona carismàtica dins del
futbol ebrenc i amb una llarga
trajectòria professional que va
començar al València Mesta-
lla, Ontinyent, Eivissa i arribant
al Tortosa. Va tornar a Valèn-
cia per a jugar amb el Llevant,
a Segona divisió. A la capital
del Baix Ebre ja havia conegut
a Cinta Ferrer, la dona de la
seua vida i a través de la qual
va establir vincles a l’Ebre. Va
fer la familia. El Tortosa el va
repescar i després va jugar
amb la Cava, l’Amposta i l’Al-
canar. 
Com a entrenador, va fer el

primer juvenil del Remolins
que va desencadenar poste-

rioment l’equip amateur. Una
etapa amb el Perelló per tor-
nar al Remolins. Era el ‘mago’.
El tècnic del Cosmos com se
li va dir a aquell equip remoli-
nenc a finals dels 70. Poste-
riorment, va entrenar a l’Am-
polla i l’Aldeana. Ens ha deixat,
d’una forma dolça, escoltant
la radio, el que més li agrada-
va, el que l’apassionava: el fut-
bol. Deixa emprenta entre els
qui el van conèixer. No passa-
va desapercebut. Un home de
futbol. Professional. Un gran.
Miguel, deu mesos després,
torna al costat de la seua esti-
mada Cinta. Per sempre, Mi-
guel Alós!. 
El darrer comiat serà avui

divendres a la Catedral (11h).

Una acció del derbi de diumenge, a la Devesa.







DIVENDRES 27
DE FEBRER
DE 201514

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

«»

ESPORTS

El Camarles rebrà diumenge l’Ampolla en un dels derbis
de la jornada. Un partit trascendents pels camarlenc que
diumenge al matí van perdre a la Canonja (3-1). Segons Bar-
tolo, “va ser un partit  que penso que a la primera meitat ha-
víem d’haver decidit. Però no va ser així, perquè vam tornar
a fallar nomborses ocasions. A la represa, vam seguir ben
posats però arran d’un tret en què la pilota fou desviada per
un jugador nostre, la Canonja va fer el 2-1 i, acte seguit, el
3-1”. 
El Camarles pot estar estudiant buscar solucions per am-

pliar la plantilla, si és necessari. El proper partit és clau:
contra l’Ampolla. L’equip de Cotaina, per la seua part, arriba
amb menys urgències al derbi, després d’haver empatat diu-
menge passat al camp del Deltebre.

El Camarles no pot fallar
DIUMENGE, A CASA, CONTRA L’AMPOLLA

Derbi marcat pel vent. El Deltebre es va avançar amb gol d’Arnau a
centrada d'Albert (60’). Segons Narcís, tècnic local, “als 74' una pilota
al mig del camp salta un jugador meu i dos dels seus per l'esquena i
pita falta del nostre. I d'aquí arriba el seu gol al penjar la pilota a l'àrea
en una jugada en què va haver de tot. Podia pitar falta per joc perillos
quant un jugador de l'Ampolla li posa el peu a la cara d'un defensa nos-
tre, toca la pilota i al rebot ens empaten. Al final una jugada de Manu,
el defensa visitant xafa la pilota i cau, agafa el rebot l'Albert que xuta i
marca. I ens xiula falta. Déu n’hi do”. Cotaina, per la seua banda, deia
que “fou un partit marcat pel vent, amb poques ocasions. Nosaltres,
dins de les poques, en vam tenir alguna més. L’empat fou just”. 

El Deltebre, molest amb l’arbitratge
1-1

El Gandesa va golejar dissabte a Camp Clar (0-4) i fa un salt a la tau-
la amb la quarta victòria seguida. Segons el tècnic Rafel, “vam ser su-
periors al rival en totes les fases del joc. Ens vam avançar molt ràpid
al marcador amb un gol de Dilla i això ens va ficar molt les coses de
cara.  Un servei de banda rematat per Pol ficava el 0-2 i ens donava
la tranquil·litat necessària davant un equip molt lluitador i que no do-
nava cap pilota per perduda. El 0-3 poc abans del descans amb un
gol de penal de Roger sentenciava” A la represa, el C. Clar no va per-
dre agressivitat i el Gandesa va baixar, tot i que Josep va establir el
0-4. Guiu (sancionat) tornarà diumenge, contra el Valls.

Súper Gandesa
QUARTA VICTÒRIA SEGUIDA, A CAMP CLAR

La Cava ha reaccionat. Tres victòries seguides que han aclarit la seua
situació. Camarero, del partit a SP i SP (1-2), deia que “bon inici, tenint
varies ocasions al primer quart d'hora. Després del gol de Ferran, par-
tit d'anada i tornada per la pèrdua d'equilibri entre línies, propiciant en
aquest intercanvi de cops el gol de l'equip rival. A la segona part do-
mini total nostre tant de la possessió com posicional, fruit de la tran-
quilitat d'haver marcat al primer minut, gol de Llaveria. Penso que si
hagessim estat més encertats podriem haver marxat en un marcador
més ampli”. Baixes; Collazo, Carles i David Ramirez. Pel derbi de diu-
menge, la Cava recupera a Mario i a Gaspar.

La Cava rebrà diumenge el Tortosa amb
la moral pels núvols

TRES VICTÒRIES SEGUIDES

Minut de silenci, en record a Didac Navarro.
CANALTE

La UD Jesús i Maria va fer-li un
merescut reconeixement a Di-
dac Navarro, porter camarlenc
que jugava al filial i que ens va
deixar la setmana passada. Fou
un minut de silenci penetrant,
amb gran emoció.
En el terreny deportiu, el Je-

sús i Maria, en tarda ventosa, es
va imposar per 2-0. Punt i seguit
a la seua ratxa. David Torres, un
dels tècnics locals, deia que
“fou un partit marcat pel vent i
que, en general, vam tenir con-
trolat, podent ampliar l’avantat-
ge en el marcado per les op-

cions creades”. Al minut 14 arri-
baria el primer gol amb una
gran passada a l'espai a José
Mari que guanyava l'esquena a
la defensa visitant i li creuava la
pilota a la base del pal, impossi-
ble per a Frank. A l’inici de la se-
gona meitat, Teixidó va transfo-
mar magistralment una falta i
encarrilava el triomf. El Cata va
tenir la seua opció al final (83’),
en botes de Cristian. Raül va evi-
tar-la. Enric Aleixendri, tècnic del
Catalònia, manifestava que “va
ser un partit lleig, pel vent que
va dificultar més a tots dos. El

Jesús i Maria, a més, està molt
ben adaptat al seu camp on apli-
ca el seu estil i és molt compli-
cat poder jugar-li”. Enric deia
que “van haver-hi poques op-
cions. Ells van aprofitar-ne dues

i res a dir. Nosaltres vam tenir la
nostra cap el final en una jorna-
da en què, sense ser una excu-
sa, vam presentar baixes impor-
tants. Hem de seguir, la
dinàmica és bona”.

Victòria dedicada
El conjunt de l’Aube va guanyar el Catalònia (2-0) i ja porta 12 jornades sense perdre (30 de 36)

EL JESÚS I MARIA VA FER UN RECONEIXEMENT EMOTIU A DIDAC NAVARRO

El Tortosa va perdre contra
el líder Vilaseca, equip que en-
cara no ha perdut (1-2). Era
un partit clau per al líder con-
siderant que després rep el
Remolins Bítem i visita poste-
riorment el Jesús i Maria.
Però se’n va sortir. 
El Tortosa, novament limitat

per les baixes, va tenir el con-
trol del partit i va dominar
però el Vilaseca estava ben
posat i a la contra feia perill.
Povill va evitar el 0-1. A la re-
presa, el Tortosa va intensifi-
car el domini, jugant com li

agrada i exposa. I va ficar
molta pressió sobre el rival
que va sofrir. Però amb ofici,
va saber fer-ho. Asín va gaudir
de la gran ocasió i Rodri tam-
bé va evitar el gol local. Amb
el partit trencat, una genialitat
de Barroso va significar el 0-
1. El Tortosa va seguir amb
orgull i casta, res a dir a la vo-
luntat. Una acció embolicada
va comportar l’empat. Però al
final, la decepció fou gran
quan Adrià va marcar l’1-2.
Gerra d’aigua freda. L’equip
roigiblanc mereixia més però

es va quedar amb això.
Nando Crespo, tècnic del

Tortosa, comentava que “pen-
so que vam ser superiors al
Vilaseca en tots els sentits,
excepte en el resultat. Vam
fer molt d’esforç, sense premi
final. Fou injust però ara es-
tem en un moment en què les
circumstàncies no són favora-
bles”. Del fet que l’equip es
distancia de l’objectiu, Crespo
diu que “hem de seguir treba-
llant, creure que podem reac-
cionar i que ho mereixem per
la feina que estem fent. S’ha

de guanyar un partit ràpid i
canviar la inèrcia. I estem a
temps de fer-ho”. El Tortosa,
que en principi recupera qua-
tre jugadors, visita diumenge
la Cava.  

El líder Vilaseca encarrila el títol
ERA EL PARTIT CLAU PER PODER TENIR LA PRIMERA DERROTA, PERÒ EL LÍDER VA GUANYAR A TORTOSA

Abans del partit, el porter Rodri i Moha van rebre un reconeixement.

Una acció d’un partit de R.Bítem.

CANAL TE

LEO

El Tortosa, que tenia fins a
nou baixes, va fer un bon
partit però sense premi.
Les opcions d’ascens

s’esvaeixen

De pega

El R. Bítem visita diumenge
el camp del líder Vilaseca.
Són les darreres opcions per
a poder frenar-lo. Després el
líder visita el Jesús i Maria.
Sergi Navarro, tècnic del con-
junt de Bítem, reconeixia que
“serà un partit molt complicat
perquè ells tenen molt d’ofici
en l’aspecte defensiu, i da-
vant disposen de jugadors
que saben el que volen i que
han de fer. Es un equip de ca-

tegoria superior. No obstant,
nosaltres no tenim res a per-
dre i molt a guanyar i està
clar que sortirem amb ganes
de fer la sorpresa”. 
Diumenge passat, el Bítem

va empatar a casa amb l’Alca-
nar (1-1). En les darreres jor-
nades, li va costar guanyar el
Tancat, va perdre a Jesús i
diumenge va empatar. Va ser
un partit igualat en el que Chi-
meno va sorpendre amb un

lluny llunyà. L’Alcanar, més di-
recte i aplicat, va perdonar. I
el R. Bítem va empatar. Dins
de la igualtat, es va poder
passar de l’1-2 al segon gol
local. Al final, per tant, empat
que no satisfà a ningú. L’Alca-
nar no perd, però tampoc
guanya. Diumenge rebrà el J.
i Maria. L’equip de Talarn ha
incorporat a Samir Khourissi,
que jugava en un equip de
Preferent de Múrcia. 

DIUMENGE VA EMPATAR A CASA CONTRA UN BON ALCANAR, QUE HA FITXAT

El R. Bítem, a donar la sorpresa al camp del líder

En el partit J. i Maria-Catalònia es va produir la jugada còmica
de la jornada, minut 43, amb l’1-0. Un acció dins l’àrea visitant
va generar un penal que no es va xiular perquè en aquell mo-
ment, la pilota d’un nen que jugava darrera de la porteria va en-
trar al camp, i va anar a la zona d’influència on s’havia provocat
la falta. L’àrbitre, en bon criteri, no va xiular el penal. Bot neutral. 

La jugada de la temporada
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La pregunta del lector per a Mònica. 

Com podem afrontar amb optimisme el futur, amb la situació actual?

PSICOLOGIA Mònica Vallés

om podem afrontar amb opti-
misme el futur, amb la situació
de crisis econòmica actual que

ens afecta a tots i dificulta una visió
positiva de poder desenvolupar-se
com a persona tant en l'àmbit laboral
com en el personal?
(sara, Tortosa)
Resposta: Quina pregunta tan encer-
tada. Agraeixo molt un inici de secció
amb una temàtica tan interessant.
Tenint en compte els moments socials
i econòmics actuals, qualsevol situa-
ció personal que estigueu vivint

mereixeria hores d’anàlisis i debat,
però he intentat escollir entre les
idees que trobo que són més relle-
vants. El primer que hem de tenir en
compte és la nostra personalitat i la
manera com enfrontem moments difí-
cils. La pregunta és: des de quina
posició volem superar-los? El llindar
pot oscil·lar entre una posició més
victimista, reactiva i negativista fins a
una actitud més proactiva, resilient i
positiva. La capacitat d’adaptar-se a
les circumstàncies és de vital neces-
sitat sempre, però sobretot en

moments difícils. La majoria de plan-
tes i animals han hagut de transfor-
mar-se per sobreviure, és a dir,
també ells han hagut de sortir de la
seva zona de confort. De la mateixa
manera, les persones tenim la capa-
citat de fer un canvi de mentalitat i
deixar de lamentar-nos per poder llui-
tar pels nostres objectius, amb cons-
ciència.
La millor actitud davant els canvis és
afrontar-los i no evitar-los. És a dir, jo
puc viure un dia de pluja com un dia
trist en el qual no puc fer res, o bé, el
puc veure com un dia perfecte per
poder estar relaxat a casa, gaudir de
bones companyies, mirar una
pel·lícula o simplement descansar.
Qui decideix com viure’l és un mateix
i, per tant, cadascú ha d’assumir el
seu propi control i responsabilitat. Us
deixo alguns consells més específics:
1. Reconèixer. Ser capaç de valorar
l’estrès o el mal moment que estàs
vivint. Donant-te permís per estar trist
o enfadat, però amb una data final
per sentir-te així.
2. Sigues amable amb tu mateix. Fes
el que més t’agrada, disfrutant d’un

llibre, la música, un cafè, una excur-
sió...
3. Accepta l’ajuda. Compartir els mals
moments produeix una unió i un
reforç entre nosaltres, sense que sig-
nifiqui ser dèbil.
4. Confia en tu. Busca les teves forta-
leses. Recorda quines estratègies
has utilitzat en situacions viscudes
que t’han enfonsat. Aprofita aquells
mateixos recursos innats que ja
coneixes per a superar-ho. 
5. Viu el present. El passat ja no té
solució i el futur depèn del teu pre-
sent. Ell està en les teves mans.
6. Oportunitats enlloc de lamenta-
cions. Ara és el millor moment per
buscar noves maneres de viure i rea-
litzar activitats que per circumstàn-
cies mai havies fet abans.

“Cap mar en calma fa expert un mari-

ner.” Dedicada especialment a Estel

que és amb qui tantes  vegades ens

la recordem mútuament.

C
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Deu equips competeixen en la 2a catalana o el que és el mateix la primera divisió
provincial: Jesús i Maria, Jesús Catalonia, Tortosa, Remolins- Bitem, Alcanar, Gande-
sa, La Cava, Deltebre, Camarles i Ampolla. I els deu tenen molt mèrit i moltes de les
seves aficions, desconeixen que són unes privilegi. Estan competint en una catego-
ria important amb una àrea de població limitada i mentre a la zona de Tarragona hi
ha un 300% de més població amb la qual cosa allí, d’entrada, sobren jugadors per
tot arreu. Valls, Vila-seca , Roda o Canonja tenen jugadors que van acabar de les ca-
tegories de futbol base de Preferent o lligues nacionals i a la meitat del que es pa-
ga aquí, amb la qual cosa el mèrit dels nostres clubs d'aquesta categoria del futbol ebrenc és admira-
ble. Catalunya, de tot l’Estat, és qui té més clubs per baix de la 2a. catalana. Hi ha, ni més ni menys
que 750. Si, ho han llegit bé, distribuïts en 17 grups de 3a. catalana i 28 de quarta. Per citar un exem-
ple, la Comunitat Valenciana que té 2 milions menys d'habitants, només té 4 grups de Preferent, 8 de
primera regional i 15 de segona. La comunitat de Madrid té dos preferents, 4 primeres regionals, 8 se-
gones i 12 terceres regionals, aquest comunitat té un milió menys d’habitants però si sumem la valen-
ciana i Madrid  tenen 12 milions i Catalunya té 7. Però, en conjunt de clubs, estem empatats. Uns set
equips de la segona catalana podrien competir tranquil·lament en les preferents de Madrid o València,
les regionals que van sota de les preferents són de menys potencial en aquestes comunitats.  Poden
estar doncs orgullosos perquè els 10 equips de les nostres terres militen en una categoria de molta
qualitat: la 2 catalana sinó que l'hi preguntin a la Cava que porta 22 temporades, el club històric Torto-
sa que si no puja aquesta temporada serà tres anys ancorat en aquesta, l'Amposta va trigar 11 cam-
panyes per aconseguir l'ascens a la Preferent 1994/2004. El futbol ebrenc pot estar orgullós de ser
una referència en aquesta categoria, gairebé sempre amb la meitat dels equips de les nostres terres i
amb un terç de menys població. Pot també sentir-se orgullós que en els anys de clubs que han militat
en categories nacionals també els superem: Roda de Berà, Pobla Mafumet, Nàstic i Reus, davant de
cinc d'aquí: Ascó, La Cava, Amposta, Rapitenca i Tortosa i el que la tradició ebrenca pel futbol ve de
lluny. En el d’anys dels 40/60 el domini era total. Els principals clubs de la dècada dels 50 per aquest
ordre eren: Nàstic, Tortosa, Amposta, Reus, la Cava, Rapitenca, Jesús i Maria, Ametlla, Reddis, Alcanar,
Camarles, Sant Jaume, Marina Cambrils, Flix, Valls i Ulldecona. 11 ebrencs davant de cinc de Tarrago-
na, la resta no estava federats i només participaven en en campionats d'aficionats, de primavera o els
organitzats pel Frente de Joventudes. Amb aquest article vull demostrar que estem més alts a nivell de
Catalunya i d'Espanya, perquè hi ha tradició, hi ha passió i aquí es viu el món del futbol d'una altra ma-
nera només cal veure que a Deltebre hi ha tres clubs: Jesús i Maria, la Cava i Deltebre. A Tortosa, hi ha
3 clubs a la 2a catalana, amb el Jesús Catalònia i el Remolins-Bítem i és gairebé una final quan s'enfron-
ten. Els he aportat aquestes dades perquè els directius aficionats i jugadors estiguin orgullosos de ser
els representants cada setmana d'equips que competeixen a màxim nivell, en una Primera catalana que
té potencial de tercera divisió i una segona que podria competir amb qualsevol equip de les preferents
d'altres autonomies. El futbol ebrenc té tres clubs centenaris Amposta, Ulldecona, Tortosa i aviat el San-
ta Bàrbara. Segueixo pensant que som d'una altra índole, el futbol ebrenc és màgic, és gran en tots els
sentits. Només cal que es faci un equip de les nostres terres "Terres de l'Ebre" per ser més grans però
això no agrada molt a Tortosa i no sé encara si ho aplaudirien altres clubs. Potser si. 
1A CATALANA AMPOSTA DESPERTA, RAPITENCA A MIG GAS. Vaig dir que Rapitenca i Amposta
empatarien i així va ser. Dos derbis disputats entre els dos i l'Amposta no pot guanyar a la Rapitenca,
tot i que en aquest darrer partit mereixia guanyar l'equip de Teixidó mentre que l'equip de Delfin va fer
pitjor partit al seu camp. Vaig dir que l'Amposta havia de fitxar i ho han fet, no crec que sigui pels meus
consells però si que vaig dir que Sergio Mañas no era jugador per l'Amposta quan el van fitxar i s'ha de-
mostrat. Li han donat la baixa. L'Amposta té dos partits claus contra 2 cuers Mollerussa i Igualada. Sa-
ben que el míster Teixido entrena els dissabtes a les 9 del matí si l'equip perd i si guanya passa l’entre-
nament al divendres. Sempre he dit que no sé si és un entrenador o un filòsof.
2A CATALANA, VILASECA ÉS GAIREBÉ CAMPIÓ, JESUS   I MARIA SUBCAMPIÓ. Vaig dir al seu
moment que el Vilaseca, Tortosa i Jesús i Maria seran els candidats. Un ja es va despenjar i aquesta
setmana tenia l'última oportunitat. L'equip de Nando va fer un bon partit però quan un conjunt en qua-
tre jornades no ha guanyat és que alguna cosa no funciona, les baixes poden ser-ne un motiu. Adéu as-
cens per tercera temporada consecutiva. Jesús i Maria no va fallar i té cada vegada més a prop la pro-
moció. Segueix el rècord Guiness de dotze partits sense perdre des que el tàndem David - Jose Mari
va agafar l’equip. Empat just del Remolins- Bitem amb l’Alcanar, tot i que al minut 90 tres jugadors lo-
cals tenien només al porter visitant i van fallar. Romerito i Chimeno semblaven Neymar i Messi. L'equip
de Ximo, sent diumenge més directe, porta vuit jornades sense perdre però en aquestes sols dues victò-
ries i sis empats. Vaig dir fa tres setmanes que el Jesús Catalònia, la Cava i Ampolla estaven gairebé
salvats i ja estan només a sis punts de la zona baixa, els que ho tenen cada vegada més complicat són
Deltebre i Camarles. Malgrat que si ara començaria la competició un altre gall cantaria. Gandesa està
passant un gran moment, 4 millor equip ebrenc últimes sis jornades i en porta quatre guanyant i aques-
ta setmana van marcar els seus tres davanters i ha passat fins al Tortosa. Partits claus per al líder Vila-
seca, rep el Remolins-Bítem i visita al Jesús i Maria i allí perdrà el seu primer partit, ho asseguro. Per
acabar de Segona catalana, dir que el Roda de Berà està tenint moltes dificultats. Han marxat diversos
jugadors entre ells Maikel al Morell i a més tenen moltes baixes per lesió. I poc recursos per a fitxar.
TERCERA CATALANA. JA NOMÉS QUEDEN 9 CANDIDATS.  Si  fa tres temporades algú hagués
pronosticat que el Godall seria un dels equip més golejadors de Catalunya, pocs haurien encertat però
menys si abans de començar aquesta temporada s’hagués dit que en la jornada 21 seria el segon clas-
sificat. Els encerts serien mínims. Hi ha il.lusió i ànims i ja estan animats per a poder jugar amb el Tor-
tosa la temporada propera. 
Fa sis jornades que guanya. Quatre primers classificats, tres d'ells Corbera, Móra Nova i el referit Go-
dall no entraven en les travesses dels candidats però allí estan. Fa tres setmanes els deia que havia 10
candidats cada setmana treurem un. El primer, la Sénia, el meu poble, el míster Marce hauria donar

Carta oberta als equips ebrencs

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

més oportunitats a gent de la casa. En tres jornades el golejador Amaré es col·loca com a tercer gole-
jador del Roquetenc amb 5 gols i l’equip ha despertat. El mateix que el Perelló que des de l'arribada de
Bartoli està imbatut a més de tenir la porteria a zero. Aldeana crea ocasions en els últims cinc partits,
però no guanya, tot i això es manté en posicions d'ascens. Santa Barbara segueix líder tot i la derrota
a Ulldecona, equip que va ser una piconadora i va remuntar un 0-1. El conjunt visitant no va tenir el seu
dia. Aquest Corbera funciona com un rellotge, és el segon millor equip ebrenc en les últimes sis jorna-
des, amb una estrella Toni Calafat que per fi ha trobat el moment i l’equip idoni. Com són les dinàmiques
dels equips, l’Horta va estar onze jornades sense guanyar i ara és el setè equip ebrenc, de les últimes
sis jornades. El míster Angel Guiu està indignat de l'arbitratge que va tenir del seu equip a Mora la No-
va:  "és fàcil arbitrar així, primer mirem la classificació i ja ho tenen clar. Al gos flac i van totes les puces
i caparres". L’Ametlla desperta. No guanyava des de novembre, això si, no és fàcil guanyar-li; últimes sis
jornades, només una derrota. El Pinell, minvat d’efectius, es complica.
PREUS LOW COST PER AL FUTBOL EBRENC? Per ser un derbi entre la Rapitenca i l’Amposta que
només hi haguessin 400 espectadors és preocupant. Són pocs espectadors. On estan aquells temps
en els que havien 1000 persones com a mínim, en un partit d’aquesta mena. El normal és que hi ha-
guessin mínim 500. I no va ser així. Mentre que en el partit Tortosa-Vilaseca van haver els mateixos es-
pectadors que en el derbi. I estic segur que a 1a. Catalana, un partit contra el líder, hagués hagut menys
gent que ara. El preu de taquilla de derbi a la Devesa va ser 12 euros i en el partit d'anada 10. Jo sug-
gereixo que perquè un camp s'ompli, fer una carnet low cost, 50 euros tot l'any per a tota la família, no-
més així s'omplirien els camps.
FEDERACIÓ. CAPÍTOL 333. L'altre dia vaig parlar amb un important directiu de la Federació i em va
dir que em volia enviar un llibre de la selecció catalana i li vaig dir: "No me l’envie. El dia que el seleccio-
nador català vingui a veure a veure un partit dels equips d'aquestes terres, llavors si, me l’envia”. Terce-
ra setmana que parlo de la Federació. És més de vegades penso que hauria de fer un apartat cada set-
mana per parlar-ne; ha passat una cosa curiosa fa dues setmanes afer Camarles-Jesús i Maria, vaig
publicar els fets en el meu article i en unes hores assumpte arreglat. La setmana passada vaig tornar a
parlar de la Federació i el mateix divendres Joaquim del Pino em va trucar. La conversa que vam tenir
és top secret. Com veuen vostès, tot és possible perquè un dia parli amb el president Subies per deba-
tre sobre la problemàtica del futbol català. Els mantindré informats.

-El Vilalba ha fitxat a Kleiver,
davanter que va jugar a la
Pobla, anys enrera.  Demà
podria debutar al camp de

l’Ebre Escola.
-El partit Aldeana B-Jesús i

Maria B, que s’havia de jugar
dimecres, es va ajornar pel vent.

Es jugarà el dia 14, 
probablement.

TERCERA CATALANA

MINUT DE SILENCI

Diumenge, hi havia minut de silenci en motiu de queixa per la fiscalitza-
ció a les entitats esportives modestes. El minut també va servir per a re-
cordar a persones que ens van deixar. És el cas d’Ulldecona on es va fer
un minut de silenci en record a l’exjugador Juan Pedro, que ens va deixar
als 43 anys. També a Carmen segura (mare de Ramon Querol) i pel so-
ci Amadeo Ferré.

L’Aldeana s’ha estancat en les
darreres jornades, en les que no
ha guanyat. L’equip segueix
jugant bé, amb el seu estil, però
ara té dificultats per convertir
les ocasions, “vam fer fins a
tres pals”, deien des de l’Aldea.
La Sénia, amb motivació, va fer
el seu partit, amb un Amado que
va tornar en plena forma, i va
acabar sumant un punt treballat
en un duel marcat pel vent. 

El Corbera també va disparat.
Després d’un inici de lliga dubtós,
el tècnic Roca va anticipar que l’e-
quip necessitava incorporacions i
aquestes van arribar. I s’han notat.
El Corbera, en l’inici d’any, ha acon-
seguit 16 de 18 punts. I és tercer
amb opcions d’ascens. De fer
història. Il.lusionant. Diumenge,
després de començar bé el duel
amb el Flix, Oscar de penal i Toni
(2) van decidir abans del descans. 

CORBERA-FLIX 3-1

El Móra la Nova segueix fent una
temporada històrica. No cedeix a la
part alta de la taula. Tot i que cal dir
que dissabte, amb molt de vent, va
tenir un partit complicat que, dins de
la igualtat, es va resoldre en els
darrers minuts arran d’un penal que
va transformar Narcís. El Ginestar,
que com no guanya a casa i ara tam-
poc ho fa fora, es complica. Va aca-
bar molt molest amb l’àrbitre. 

El Batea, en el 2015, no està sent
tan efectiu. Només sis punts de 18.
Entre baixes i també desconfiança
en el moment de resoldre les oca-
sions, l’equip ha perdut pistonada.
Diumenge, Agustí va tenir l’empat,
però no va marcar. El Perelló, amb
nova direcció tècnica, està fort en
defensa i progressa. Dos gols en 4
partits li han valgut 8 punts. 

L’Ulldecona va fer el milllor partit i
va golejar el líder (5-2). I això que
Nico avançava al Santa però acte
seguit, aprofitant la passivitat
defensiva visitant, Saül empata-
va. L’Ulldecona es va imposar i
Santi i Ivan van decidir abans del
descans. A la represa, el partit es
va igualar però Dani, el millor, va
marcar un gran gol que fou la
sentència. S’ajusta la part alta.

ULLDECONA-SBÀRBARA 5-2

El Godall va vèncer el Campredó i ja
són sis victòries seguides. Es  l’e-
quip ebrenc més en forma.
Diumenge, aviat, Zaragoza va fer l’1-
0. El Campredó va tenir possibilitats
clares, Kevin va evitar-les. A la repre-
sa, també aviat, Marius va marcar el
2-0 i, tot i que el Campredó va poder
entrar en el partit, el propi Marius
sentenciava (87’). El Campredó no
va merèixer el 3-0. 

GODALL-CAMPREDÓ 3-0

Tercera victòria seguida d’un
Roquetenc que ha reaccionat. Amaré
ha sumat extraordinàriament amb els
seus gols. Diumenge en va fer dos
que sentenciaven la victòria dels de
Subi al camp d’un Alcanar B que  no
ha sumat cap punt en el 2015, acu-
sant totes les dificultats. Castells i
Gordo van fer els altres gols. El
Roquetenc mira per amunt a la taula. 

L’Ametlla no guanyava des de feia

tres mesos. I dissabte va fer-ho con-

tra un Pinell que ha entrat en dinàmi-

ca negativa, limitat d’efectius. Tot i

això va estar dins del partit fins ben

entrada la represa, amb el 2-2, i

tenint opcions. Però Avraham i Rullo

van decidir, ja al final. 

L’Horta, nou punts de dotze, ha aclarit

la seua situació a la taula. Dissabte no

va perdonar en la visita del cuer, el

Sant Jaume que va mantenir el partit

igualat fins al minut 37, quan va arribar

el 3-0. No va haver-hi més història.  

Correctiu al líder L’equip més en forma Un altre que va disparat

MÓRA NOVA-GINESTAR 1-0

Un penal decideix

PERELLÓ-BATEA 1-0

2 gols i 8 punts
ALDEANA-LASENIA 1-1

Perdonen

ALCANAR-ROQUETENC 0-4

El Roquetenc s’enlaira

L’AMETLLA-PINELL 4-2

Doble valor HORTA-SANT JAUME 7-0

L’Horta reacciona

Record  a Juan Pedro, a Ulldecona
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Vizcarro (Rem. Bítem)

David (Catalònia)   Alex Almestoy (Gandesa)      

Gustavo (Amposta)     Ferran (la Cava)            

Albert Queral (Deltebre)     Moha (Tortosa)        

Ivan Paez (Rapitenca)

Romero (Alcanar)       Sergio Ruiz (R. Bítem)

Toni Calafat (Corbera)     Amado (la Sénia)
Robert Pujol (Roquetenc)

Avraham (Ametlla)

Gerard (Horta)     Aleix (Ginestar)

Corella (Aldeana)  Narcís (Móra Nova)
Dani (Ulldecona)      Ramon Grau (Perelló)

Kevin (Godall)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

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

EQUIP %
D.

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

18
16
14
13
13
12
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
4
4
4
3
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

EQUIPS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: Olímpic Móra d’Ebre

Mai va haver de baixar a Quarta catalana. Però la temporada propera serà ja nou equip de ter-
cera. És líder de l'última categoria, només ha perdut un partit, és el màxim golejador; amb
tretze dianes Pau Muñoz i 12 Ignasi Vernet. I és el conjunt que ha encaixat menys gols 17 en
19 jornades. El dubte és si veurem algun dia la fusió amb el seu equip veí el, Móra la Nova.
Tema complicat, ho sé, però del que podrien sortir beneficiats tots dos amb un gran equip.

Top secret
EL BALL D'ENTRENADORS DE 2A CATALA-
NA. La propera temporada a Gandesa, Remo-
lins-Bitem, Jesús Catalonia seguiran els mateixos
entrenadors. A Tortosa, el gran dubte és que
continue Nando. Cotaina gairebé segur que no
seguirà. Són cinc anys. És molt per a un mister,
encara que el president Paco vol renovar. Narcís
gairebé segur seguirà tot i que baixe el Deltebre;
Bartolo si salva el Camarles renovat però si bai-
xa hi haurà una cimera amb Bertomeu i penso
que potser un tècnic que pot durar una eternitat.
La meva aposta és que segueixi Bartolo. A Alca-
nar, tinc la sensació de que Ximo té moltes pos-
sibilitats de seguir, i també Guillermo Camarero
a la Cava, tot i que potser amb canvis importants
que vol fer. La gran incògnita és el Jesús i Maria,
si acaba anat Teixidó o Nacho. Però això serà un
culebró, els ho asseguro. Puc afirmar que 4 en-
trenadors no seguiran en aquesta categoria.
JOAQUIN RODA, ÀNIM. Ha hagut de passar
per quirofan a causa d’una lesió que es va fer
arran d’un accident domèstic. Molts d’ànims pre-
si!

TONI CALAFAT (CORBERA)

És un jugador amb una dilatada trajectòria i
amb molt talent, dels que més en té del nostre
territori. Ara, amb la maduresa, ha trobat esta-
bilitat a Corbera i està en un gran moment,
sent una de les claus de la situació de l’equip.

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

JUGADORNº

Kiko
Abel Maijo
Jordi Vilanova
Agusti Fornós
Eloi Almestoy

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

BATEA
Nº JUGADORNº

Carlos Roca
Jaume Cortiella
Bonilla
Miguel Barsi
Edu Roig

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Toni Calafat
Lachem
Oscar Colat
Ahmed Abou
Oscar Gilabert

1
2
3
4
5

CORBERA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Yuri
Jaume Esteve
Llorenç Peral
Joan Mani
Porta

1
2
3
4
5

FLIX
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Jordi Chico
Aleix Figueres
Gaspar Bayerri
Sergi Anguera
Arnau Galbany

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GINESTAR
Nº JUGADORNº

Kevin Moreno
Marius
Ferran Ventaja
Àlex Ramos
Oriol Matamoros

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Gerard Alcovero
Victor López
Fran Badia
Marc Baiges
Salva Clua

1
2
3
4
5

HORTA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Amado Clotet
Jordi Tolosa
Ivan Garcia
Fèlix Gómez
Raimon Tolosa

1
2
3
4
5

LA SÉNIA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Narcís Miró
Ruben Barceló
Genis Peña
Jordan Alvarez
Edu Llop

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

MÓRA NOVA
Nº JUGADORNº

Ramon Grau
Àlex Clua
Marc Andreu
Vicent Brull
Robert Sánchez

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

PERELLÓ
Nº P. JUGADORNº

Jelti
Marc Panisello
Anton Ferchuk
Josep Reverter
Cristian Alvarez

1
2
3
4
5

PINELL
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Robert Pujol
Gerard Amaré
Ramon Castells
Marc Curto
David Cid

1
2
3
4
5

ROQUETENC
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Adelasiz
Canalda
Jose Mulet
Xavier Arasa
De La Torre

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

S. BÀRBARA
Nº JUGADORNº

Salva Gisbert
Marc Garriga
Saul Aureà
Gustavo
David Magrinyà

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

SANT JAUME
Nº P. JUGADORNº

Dani Bandau
Davide Bisegilie
Joaquin Marti
Ivan Abat
Yassine

1
2
3
4
5

ULLDECONA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

A la plana 20,
equips de 4a
catalana.

Nº P.

JUGADORNº

Genís
Dani Argilaga
Munta
Galceran
Cristino

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ASCÓ
Nº JUGADORNº

Josep Becerra
Gustavo Soriano
Obi
Barrufet
Jonatan Llorach

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOSTA
Nº P. JUGADORNº

Ivan Paez
Raül Istoc
Adrià Alonso
Dani Fatsini
Àlex Borrull

1
2
3
4
5

RAPITENCA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

José Romero
Chimeno
Ion Oslabanu
Raul Vates
Joan Martínez

1
2
3
4
5

ALCANAR
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Sergio Ruiz
Xavi Callau
Maikel Fernández
Marc Perelló
Paco Casas

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

AMPOLLA
Nº JUGADORNº

Cristian 
Samu
Pau Sansaloni
Florin
Gerard Fresquet

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

CAMARLES
Nº P. JUGADORNº

Albert Queral
Marc Casanova
Jordi Porres
Carlos Curto
Arnau Pedreny

1
2
3
4
5

DELTEBRE
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Àlex 
Joan Vives
Jaume Gumiel
Jaume Soriano
Pere Martinez

1
2
3
4
5

GANDESA
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

David Ibañez
Carlos Ferreres
Sergi Escoda
Jordi Tomàs
Nacho Orozco

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

J. CATALÒNIA
Nº JUGADORNº

Raül Teixidó
Jose Mari  
Carlos Herrero
Ivan Gonzalez
Sebas Albacar

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

J. I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Ferran Roig
Sergi Grau
Jordi Lleveria
Raimon Fosch
Franklin

1
2
3
4
5

LA CAVA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Jota
Edgar Bartolomé
Sergi Bel
Victor Bartolomé
Joel Crespo

1
2
3
4
5

R. BÍTEM
Nº

5
4
3
2
1

P.

JUGADORNº

Moha
Pau Valmanya
Manolo Puig
Josep Vilanova
Kazu

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

TORTOSA
Nº JUGADORNº

Eric Segarra
Ruben
Ricard Reverté
Gerard Curto
Sergi

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Fran Corella
Monforte
Aleix Calvet
Josep Reverté
Manel Llambrich

1
2
3
4
5

ALDEANA
NºP.

5
4
3
2
1

P JUGADORNº

Avram
Pepe
Jordi Llaó
Sergi Brull
Ruben Bonachi

1
2
3
4
5

AMETLLA
Nº

5
4
3
2
1

P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

Ebre E-Vilalba (16h)

R. Bítem-Catalònia (16h)

Tivenys-la Galera (16.15h)

Aldeana-Bot (18h)

Camarles-J. i Maria (17.15h)

diumenge 

Benissanet-Ascó (16h)

Olimpic-Arnes (17h)

Xerta-Roquetenc (16h)

RESULTATS

19a jornada 4a catalana 

J. i Maria-Ascó               sus

Vilalba-Benissanet 5-2

Roquetenc-Olimpic 1-1

Catalònia-Xerta 4-4

la Galera-Rem Bítem   2-0

Bot-Tivenys 4-3

Camarles-Aldeana       1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic         57 17 45

2. Vilalba 49 24 39

3. Ascó 38 22 36

4. J. i Maria 33 23 30

5. Arnes 36 32 29

6. Roquetenc 35 27 28

7. Aldeana 31 38 28

8. Catalònia 41 39 27

9. Rem Bítem 32 32 26

10. Tivenys 50 56 25

11. la Galera 26 25 24

12. Ebre Escola 26 42 22

13. Bot 35 50 20

14. Benissanet 28 51 16

15. Camarles 45 57 15

16. Xerta 34 63 14

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
At. Prat-Guineueta

Santpedor-Bonaire

Palleja-S. Pere

Fontsanta-la Roca

Tortosa E-Sabadell (diss

18.15h)

Pardinyes-S. Gabriel

Cerdanyola-Llerona

S. Quirze-S. Eugenia

RESULTATS

19a jornada 

S. Eugenia-Guineueta  2-2

Bonaire-At. Prat   0-2

Sant Pere-Santpedor   4-1

La Roca-Palleja    3-3

Sabadell-Fontsanta   4-0

S. Gabriel-Tortosa E 2-2

Llerona-Pardinyes   2-3

S. Quirze-Cerdanyola   1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 62 27 46

2. Cerdanyola 40 13 40

3. S. Pere 49 23 37

4. Palleja 44 19 36

5. Pardinyes 46 39 34

6. Sabadell 39 19 32

7. S. Gabriel 38 24 32

8. At. Prat 49 34 28

9. S. Eugenia 40 44 25

10. Fontsanta 32 36 24

11. Tortosa E 35 30 23

12. Guineueta 25 49 18

13. S. Quirze 25 57 13

14. Bonaire 21 41 12

15. Santpedor 31 71 8

16. Llerona 28 78 5

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Olimpic-Horta

Tortosa E-Alcanar

J. i Maria-Ginestar

Gandesa-S. Bàrbara

Aldeana-Rem Bítem

Sant Jaume, descansa

RESULTATS 

15a jornada 

Alcanar-Olimpic 9-1

Tortosa Ebre-Ginestar sus

S. Bàrbara-J. i Maria    sus

R. Bítem-Gandesa    1-3

S. Jaume-Aldeana       0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 101 9 39

2. S. Bàrbara 50 12 32

3. Gandesa 37 17 25

4. Olimpic 26 38 21

5. Horta 28 43 19

6. Aldeana 27 14 19

7. Tortosa E 30 23 13

8. S. Jaume 8 44 10

9. Ginestar 24 39 9

10. Rem. Bítem 15 43 8

11. J. i Maria 7 71 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-la Sénia

Roquetenc-Tortosa

Catalònia-Filrey R

Bítem

Amposta-J i Maria

Aldeana-Perelló

Vinarós-Alcanar

Canareu-Rapitenca

RESULTATS

15a jornada 

Tortosa, descansava

Perelló-Canareu 4-1

Alcanar-Aldeana  2-2

la Sénia-Vinaròs 2-2

Rapitenca-Amposta 2-0

J. i Maria-Catalònia 1-2

Roquetenc-Ulldecona cc

Rec. Amposta-Alcanar 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 56 13 41

2. Alcanar 57 29 32

3. Rapitenca 39 22 32

4. Amposta 51 21 31

5. Tortosa 51 30 28

6. Ulldecona 34 28 22

7. la Sénia 44 48 20

8. Catalònia 35 42 20

9. Roquetenc 25 25 18

10. Vinaròs 31 25 16

11. Perelló 23 46 14

12. J. i Maria 20 37 13

13. Canareu 16 31 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-Horta (16.30h)
Campredó-Móra la Nova (17h)

diumenge 
La Sénia-Batea (16.30h)

S. Bàrbara-Aldeana (16.30 h)
S. Jaume-Ulldecona (16.30h)

Pinell-Alcanar (16.30h)
Ginestar-l’Ametlla (16.30h)

Flix-Godall (16 h)
Corbera-Perelló (16h)

RESULTATS

21a jornada, Tercera catalana  

Perelló-Batea 1-0

Aldeana-la Sénia 1-1

Ulldecona-S. Bàrbara 5-2

Horta- Sant Jaume 7-0

Alcanar-Roquetenc 0-4

L’Ametlla-Pinell 4-2

Móra N-Ginestar 1-0

Godall-Campredó 3-0

Corbera-Flix 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. S. Bàrbara 21 57 37 40

2. Móra Nova 21 35 20 39

3. Godall 21 57 31 39

4. Corbera 21 49 30 39

5. Batea 21 45 30 37

6. Aldeana 21 42 26 37

7. Ulldecona 21 45 21 37

8. Roquetenc 21 37 22 35

9. Perelló 21 30 25 32

10. la Sénia 21 37 34 31

11. Flix 21 29 34 27

12. Horta 20 34 39 24

13. Pinell 21 29 42 22

14. l’Ametlla 21 22 34 21

15. Campredó 21 28 37 21

16. Ginestar 21 35 56 18

17. Alcanar 21 21 43 16

18. S. Jaume 21 17 88 10

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Tancat-Canonja (17h)
Catalònia-Cambrils (16.30h)

diumenge 
Camarles-Ampolla (16.30h)
Alcanar-Jesús i Maria (17h)
Vilaseca-Rem. Bítem (16h)
la Cava-Tortosa (16h)

Roda Berà-SP i SP (16.30h)
Gandesa-Valls (16.30h)
Camp Clar-Deltebre (17h)

RESULTATS

21a jornada, Segona catalana

Deltebre-Ampolla 1-1

Canonja-Camarles 3-1

Cambrils-Tancat 2-0

J. i Maria-Catalònia 2-0

R. Bítem-Alcanar 1-1

Tortosa-Vilaseca 1-2

SP i SP-la Cava 1-2

Valls-Roda Berà 1-0

Camp Clar-Gandesa 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 21 50 8 57

2. J. i Maria 20 46 21 45

3. Canonja 21 41 22 41

4. Rem. Bítem 21 56 20 40

5. Gandesa 21 35 25 38

6. Tortosa 21 46 23 37

7. Alcanar 21 39 23 32

8. Valls 21 34 29 32

9. Catalònia 21 28 29 30

10. Ampolla 21 29 38 30

11. la Cava 21 35 28 30

12. Roda Berà 21 28 25 26

13. Cambrils 21 24 49 21

14. Tancat 21 23 62 18

15. Deltebre 21 19 45 17

16. Camarles 21 24 40 16

17. Camp Clar 21 21 48 13

18. SP i SP 21 18 61 11

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó torna al liderat
després de guanyar el

Castelldefels (2-1). Gran
gol d’Argilaga, fou el de la

victòria. 

Liderat
PRÒXIMA JORNADA 
Vilassar-Martinenc
Terrassa-Manlleu

Figueres-Santfeliuenc
Castelldefels-Cerdanyola
Masnou-Ascó (diu 12h)
Sabadell-Muntanyesa
Vilafranca-Peralada
Palamós-Europa

Prat-Rubí
Pobla Mafumet-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 24 14 6 4 35 20 48
2. P. Mafumet 24 14 6 4 35 16 48
3. Europa 24 12 7 5 33 21 43
4. Rubí 25 10 11 4 35 24 41
5. Terrassa 24 10 8 6 37 28 38
6. Figueres 24 10 6 8 29 26 36
7. Muntanyesa 25 10 6 9 30 22 36
8. Prat 24 9 8 7 29 22 35
9. Peralada 24 10 5 9 24 27 35
10. Vilafranca 25 9 5 11 31 39 32
11. Cerdanyola 24 7 10 7 29 25 31
12. Palamós 24 8 6 10 32 36 30
13. Masnou 24 8 6 10 24 38 30
14. Santfeliuenc 24 7 9 8 30 31 30
15. Sabadell 24 6 11 7 25 28 29
16. Martinenc 24 7 6 11 32 41 27
17. Gavà 24 8 2 14 25 35 26
18. Manlleu 24 5 9 10 30 36 24
19. Castelldefels 25 6 5 14 25 32 23
20. Vilassar 24 4 4 16 18 41 16

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torredem.-Viladecans

Reddis-Almacelles

Morell-Tàrrega

J. 25 Setiem.-Balaguer

Catllar-Igualada

Amposta-Mollerussa (diu 17h)

Lleida-Rapitenca (dissa 16h)

Vilanova-S. Ildefons

Torreforta-Santboià

RESULTATS

21a jornada, Primera catalana

Santboià-Viladecans 3-1

Almacelles-Torredemb. 1-4

Tàrrega-Reddis 3-1

Balaguer-Morell 1-2

Igualada-J. 25 Setiem. 1-0

Mollerussa-Catllar 1-2

Rapitenca-Amposta 1-1

Lleida-S. Ildefons 1-2

Torreforta-Vilanova 1-2

Primera catalana

Una acció d’un partit de l’Ascó, de diumenge.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 21 34 23 43

2. Catllar 21 31 23 42

3. Santboià 21 41 22 38

4. Vilanova 21 26 21 34

5. Sant Ildefons 21 36 27 32

6. Viladecans 21 29 26 31

7. Lleida 21 16 31 29

8. Almacelles 21 25 29 29

9. Rapitenca 21 31 22 29

10. Reddis 21 31 26 28

11. Balaguer 21 25 26 26

12. Torredembarra 21 32 32 26

13. Amposta 21 30 28 26

14. Tàrrega 21 20 21 25

15. Igualada 21 20 32 22

16. Mollerussa 21 23 34 19

17. Juv 25 Setiem. 21 20 32 18

18. Torreforta 21 31 46 18 
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«Per a tots els gustos». Avui: Tagín o Tajine de pollastre amb verdures
COM FUNCIONA LA TAJINE? 

Doncs de fet és molt simple
però molt intel·ligent. El
vapor que es genera, com
tot aire calent, puja cap
amunt. En pujar, es troba
amb les parets més fredes
de la tapa, que té forma de
xemeneia però sense forat,
de manera que el vapor es refreda i cau sobre els aliments en
forma de gotes d'aigua, coent els aliments. Ho fa així amb el seu
propi suc, amb un vapor aromatitzat amb els ingredients que has
inclòs en la preparació, i per això el resultat és espectacular: els
aliments resulten molt sucosos després del temps de cocció
amb molt poca aigua.

Maridatge

Vi Negre Roure, Criança (temperatura 16º)

INGREDIENTS:
• Pollastre tallat a trossos petits
• Ceba
• Pastanaga
• Tomàquet madur
• Pebrot vermell
• Patates
• Un cap d´alls
• Oli d´oliva
• Sal
• Pebre negre
• Fulles de llorer
• Canyella en pols
• Ras el Hanout *
• Un got d´aigua o conyac

Si no disposem d'una tajine podem preparar igualment aques-
ta recepta en una cassola de fang i una tapa.

En cas de tenir una placa vitroceràmica o una d'inducció, no
hi ha cap problema per no poder gaudir d'aquesta recepta. A
la ferreteria venen unes plaques de difusió de calor aptes per
aquest tipus d´electrodomèstics i es pot cuinar molt bé en es-
tris de fang.

PREPARACIÓ:
• En primer lloc assaonar amb sal i pebre els trossos de pollas-
tre i els segellem en una paella amb oli, quan comencin a pren-
dre color els retirem del foc i els reservem.
Tallar la ceba i els pebrots en juliana, la pastanaga a rodanxes,
les patates i els tomàquets a quadrats, sofregir-ho junt amb els
alls amb la pell a la tajine que ja tindrem al foc amb oli. Col·lo-
car la verdura al voltant del recipient i en el centre el pollastre,
afegir les fulles de llorer i les espècies, rectificar de sal i pebre
si cal, tapar i deixar cuinar mínim uns 30 minuts ( dependrà de
la quantitat d´aliments que haguem de cuinar ), a la meitat de
la cocció afegir un got d´aigua o conyac.Deixar reduir i llest per

menjar.
Es pot acompanyar d´arròs blanc o cuscús.
Podem afegir patates al forn (en lloc d'arròs o cuscús), prunes
i fruits secs.

*Ras el Hanout:
És un condiment format per diverses
espècies originari del nord d'Àfrica i
molt habitual a la cuina magribina. 
El nombre d'espècies és elevat i molt
variable, sol ser d'uns vint-i-cinc, però
en pot tenir més de quaranta, així com
la quantitat emprada de cadascuna.
Entre les més habituals hi ha la nou
moscada, la canyella, la cúrcuma, el
cardamom, el clau d'espècia, el ginge-
bre, diferents tipus de pebre i baies si-
milars, etc. Alguns contenen xufa. 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada minvaran els núvols i, a mig matí, quedarà serè o poc ennuvo-
lat per algun núvol alt. A més, hi haurà alguns núvols baixos al massís del
Port fins a migdia, i estarà cobert al vessant nord del Pirineu al llarg de tota
la jornada. Independentment, al nord del litoral i prelitoral Central i sud de
la Costa Brava creixeran algunes nuvolades fins a la tarda.

Precipitacions
Al vessant nord se n'esperen al llarg del dia, més continuades fins a migdia.
La cota de neu baixarà ràpidament dels 1600 metres a qualsevol cota.
Acumularà quantitats entre poc abundants i abundants. A més, s'esperen
alguns precipitacions disperses d'intensitat feble o puntualment moderada
de matinada al quadrant nord-est i són possibles a la resta del territori. A
banda, es produirà algun ruixat local entre el matí i la tarda al nord del lito-
ral i prelitoral Central i sud de la Costa Brava. S'acumularan quantitats de
precipitació entre minses i poc abundants.

Temperatures
Tant les mínimes com les màximes seran entre lleugerament i moderada-
ment més baixes. A més, en molts casos les mínimes es donaran al final de
la jornada. Les màximes es mouran entre els 1 i 6 ºC al vessant nord del
Pirineu, entre els 8 i 13 ºC al Pirineu i Prepirineu, i entre els 13 i 18 ºC a la
resta. Les mínimes voltaran entre els 4 i 9 ºC al litoral i terç sud, i entre els
-2 i 3 ºC a la resta.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent. Al vessant nord del Pirineu serà dolenta. A banda, a
causa del fort vent es produirà el fenomen del torb.

Vent
S'imposarà el vent de component nord i oest, entre fluix i moderat amb
algunes ratxes fortes. A zones elevades hi haurà algunes ratxes molt fortes,
així com al terç sud i al litoral de l'Empordà. A banda, el vent quedarà fluix
i de direcció variable al sud de la Costa Brava i al nord del litoral i prelito-
ral Central.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 4°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí

Cala Joanet, nº6 (L'Ametlla de Mar) 977 49 34 93/617024123

Renau Domingo, Montserrat

Cervantes, 23  (Tortosa) 977441126

Pilar Delgado , Jordi Delgado      

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459/977732291

Albella Beltran, Mª. del Carme

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31  (Amposta) 977702613

Franquet, E. - Ruiz, E.                 

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

Ramón y Cajal, 20 (La Sénia) 977570577/607353106                                                           

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

Perquè gaudeixis amb la teva parella tot
dependrà de la teva actitud. El millor és que
avui estiguis actiu i amb humor. Bon moment
per a les relacions.  

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d’amor has d’apostar fort per tu
i deixar de costat tot el que et bloqueja. Per
millorar la teva salut , envolta’t de coses agra-
dables i oblida’t dels problemes.

Bessons
20/5 al 21/6

És necessari que dialoguis més amb la teva
parella a fi de trobar la via que més t’interes-
sa. És convenient no desgastar-te massa en
el treball.  

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitarà per la teva casa tres facilita
que coneguis algú interessant. Et sentiràs
meravellosament i amb moltes ganes de pas-
sar una bona estona amb els amics.    

Lleó
22/7 al 22/8

Compte amb les sorpreses que et pugui
donar la teva parella. Has d’estar preparat
per rebre-les. Respecte a la salut ,és
important parar una mica la màquina.

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d’amor la teva vida pot pren-
dre un nou rumb. Ara es tracta que escullis
en camí adequat. Millora la teva autoestima
i la teva qualitat de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Serà a través de teu propi món interior com
millor expressaràs la teva capacitat de donar
amor. Cerca noves vies que augmentin la teva
qualitat de vida.  

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit de Mart per la teva casa set fa que
et converteixis en una persona més desitja-
da i fascinant. Respecte a la salut, moltes
coses estan començant a ser diferents. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs vivint  un període on et sorgeixen noves
trobades amb diverses persones del sexe opo-
sat. Has de ser més conscient de les teves
coses que et  fan feliç i anar a buscar-les . 

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mart  per la teva casa cinc indica
un període on et resultarà més fàcil comunicar
els teus sentiments i emocions més íntimes.
Cal millorar la qualitat de la teva alimentació.   

Aquari
20/1 al 18/2

Dintre de la teva relació de parella tot ho veus
de color rosa, però no et confiïs massa...
Augment de la teva energia però també et pro-
voca més estrès . 

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus per la teva casa set indi-
ca un fort sentiment a la recerca dels teus
desitjós dintre de la teva  vida sentimental.
Respecte a la salut, vés amb compte.

CARTELERA CINES

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

KINGSMAN 
divendres 27: 18.00-22.15
dissabte 28: 18.00-22.15
diumenge 1: 18.00-22.15
dilluns 2 a dijous 5: 18.00-22.15
KINGSMAN 
divendres 27: 20.15-00.25
dissabte 28: 16.00-20.15-00.25
diumenge 1: 16.00-20.15
dilluns 2 a dijous 5: 20.15
LA MUJER DE NEGRO
divendres 27: 20.20-00.35
dissabte 28: 16.00-20.20-00.35
diumenge 1:16.00-20.20
dilluns 2 a dijous 5: 20.20
LA MUJER DE NEGRO
divendres 27: 18.20-22.30
dissabte 28: 18.20-22.30
diumenge 1:18.20-22.30
dilluns 2 a dijous 5: 18.20-22.30
50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 27: 18.00-20.15-22.30-
00.45
dissabte 28: 18.00-20.15-22.30-
00.45
diumenge 1: 18.00-20.15-22.30
dilluns 2 a dijous 5: 18.00-20.15-
22.30
50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 27: 19.30-22.00-00.20
dissabte 28: 17.00-19.30-22.00-
00.20
diumenge 1:  17.00-19.30-22.00
dilluns 2 a dijous 5: 19.30-22.00
50 SOMBRAS DE GREY 
dissabte 28: 15.50
EL LIBRO DE LA VIDA
divendres 27: 18.00-20.00
dissabte 28: 16.00-18.00-20.00
diumenge 1: 16.00-18.00-20.00
dilluns 2 a dijous 5: 18.00-20.00
EX MACHINA
divendres 27: 18.10-20.20-22.30-
00.40
dissabte 28: 16.00-18.10-20.20-
22.30-00.40

diumenge 1: 16.00-18.10-20.20-
22.30
dilluns 2 a dijous 5: 18.10-20.20-
22.30
BIG HERO 6 
dissabte 28 diumenge 1: 16.00
EL DESTINO DE JÚPITER
divendres 27: 17.55-20.10-22.25-
00.40
dissabte 28: 17.55-20.10-22.25-
00.40
diumenge 1: 17.55-20.10-22.25
dilluns 2 a dijous 5: 17.55-20.10-
22.25
BOB ESPONJA
divendres 27: 18.15-20.00
dissabte 28: 16.15-18.15-20.00
diumenge 1: 16.15-18.15-20.00
dilluns 2 a dijous 5: 18.15-20.00
ANNIE
dissabte 28, diumenge 1: 15.50
LA TEORIA DEL TODO 
divendres 27: 18.10-20.20-22.30-
00.40
dissabte 28: 18.10-20.20-22.30-
00.40
diumenge 1: 18.10-20.20-22.30
dilluns 2 a dijous 5: 18.10-20.20-
22.30
THE IMITATION GAME
divendres 27: 22.00-00.15
dissabte 28: 22.00-00.15
diumenge 1: 22.00
dilluns 2 a dijous 5: 22.00
VENGANZA 
divendres 27: 22.40-00.45
dissabte 28: 22.40-00.45
diumenge 1:  22.40
dilluns 2 a dijous 5: 22.40
BIRDMAN
divendres 27: 18.10-20.20-22.30-
00.40
dissabte 28: 18.10-20.20-22.30-
00.40
diumenge 1:  18.10-20.20-22.30
dilluns 2 a dijous 5: 18.10-20.20-
22.30
EL FRANCOTIRADOR 
divendres 27: 18.00-20.25
dissabte 28: 18.00-20.25

diumenge 1:18.00-20.25
dilluns 2 a dijous 5: 18.00-20.25
EL FRANCOTIRADOR 
divendres 27: 22.00-00.25
dissabte 28: 22.00-00.25
diumenge 1:  22.00
dilluns 2 a dijous 5: 22.00
EL FRANCOTIRADOR 
dissabte 28 diumenge 1: 15.50
DORAEMON català
dissabte 28 diumenge 1: 16.00

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

31
www.ocine.es

KINGSMAN: SERVICIO SECRETO
divendres 27 i dimecres 4: 19:30-
21:45
dissabte 28: 19:30-21:30-23:45
diumenge 1: 19:00-21:30
dilluns 2 i dimarts 3: 19:30-21:45
EL FRANCOTIRADOR
divendres 27 i dimecres 4: 19:00
dissabte 28: 16:30-19:00
diumenge 1: 16:30-19:00
dilluns 2 i dimarts 3: 19:30
50 SOMBRAS DE GREY
divendres 27 i dimecres 4: 21:45
dissabte 28: 21:30-23:45
diumenge 1: 21:30
dilluns 2 i dimarts 3: 21:50
NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓN 
divendres 27 i dimecres 4: 18:00-
19:50
dissabte 28: 16:30-18:10-19:50
diumenge 1: 16:30-18:10-19:50
dilluns 2 i dimarts 3: 19:30
EXODUS
divendres 27 i dimecres 4: 21:30
dissabte 28: 21:30
diumenge 1: 21:30
dilluns 2 i dimarts 3: 21:30
BOB ESPONJA (digital)
divendres 27 i dimecres 4: 18:00
dissabte 28: 17:40
diumenge 1: 16:30
ELS PINGÜINS DE MADAGASCAR

dissabte 21: 16:00
LOS PINGÜINOS DE MADAGAS-
CAR
divendres 27 i dimecres 4: 18:00
dissabte 28: 16:30
diumenge 1: 16:30
dilluns 2 i dimarts 3: 19:30
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 27 i dimecres 4: 19:50-
21:45
dissabte 28:  18:10–19:50-21:45-
23:45
diumenge 1: 18:10–19:50-21:45
dilluns 2 i dimarts 3: 21:45

Cinema Ascó (Casal
Municipal)

BIRDMAN
diumenge 1: 18:00h

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

BIRDMAN
diumenge 1: 18:00h

Cinema Perelló (Cinema
Victòria)

NUEVA VIDA EN NUEVA
YORK
dissabte 28 : 22.30
diumenge 1: 18.30

Cinema Móra d'Ebre

Programació per concretar.
Telèfon informació: 977 40 02

26 

PASSATEMPS
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 977576131
CASA EN VENTA:   c/
Zaragoza , molt cèntrica.
Tel. 977576137
CASA EN VENTA LA
SÉNIA: c/ Valencia , planta
baixa garatge i dos plantes
més de 100m2. Tel.
977576137
LLOGUER LA SÉNIA: pos-
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
XALET  EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : par-
cel·la de  2.233m2 amb
vivenda  de 107 m2, 3 habi-
tacions, cuina, bany i menja-
dor. També hi ha
piscina/bassa. Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menja-
dor, cuina i porxo. Piscina
particular.  Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PRO-
FESSIONAL TORTOSA.:
c/ plaça nostra senyora de
Montserrat. 4 2-A, totalment
equipat. Tel. 977576137
NAU INDUSTRIAL LA
SÉNIA: Terreny de
3727m2 , nau amb dos
plantes amb total de super-
fície de 3184m2. Tel.
977576137
Alquilo local en Amposta.
Céntrico. 13 m2. Buen esta-
do. Equipado. Apto para
cualquier negocio. Tlf.
680341620
Local en lloguer. Zona
Temple 330m2. planta
baixa. 1200€/mes .
Possibilitat de venta. Tel.
977 44 55 27
COMPRO PÀRQUING
CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

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

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 veloci-
tats, any 2013, 11.000km,
5portes , color plata,
19.000€. Tel 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 disponibilitat
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

FENG SHUI
Taller práctic de
decoració.

T'ensenyarem a
aplicar-ho en el teu
habitatge o negoci
per crear espais on
l'energia flueixi posi-
tivament. Tortosa.
Tlf. 680.724.644
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A L’ÚLTIMA

‘Són més de set anys, des
de 1939 fins a 1946, en
què el club blaugrana
estarà intervingut pel fran-
quisme’. Ara, gràcies a un
treball titànic i una rigorosa
investigació feta per X.
Garcia Luque i Jordi
Finestres podem conèixer a
El Barça segrestat una de
les parts més desconegu-
des de la història blaugra-
na, de la mà de dos perio-
distes, Luque i Finestres,
que ja havien explicat un fet
cabdal de la història barce-
lonista en el seu llibre El
cas Di Stefano.
Avui divendres, 27 de
febrer, a les 20 h, la Penya
Barcelonista Joan Gamper
d'Amposta i ARA Llibres han
organitzat a la seu social de
la Penya, el Casino
d'Amposta (c. Major, 48-
50), la presentació d’El
Barça segrestat. Els seus

autors reflexionaran sobre
el període fosc que va viure
el Barça posant també la
mirada en el present del
Club.
La investigació que expli-
quen al llibre se centra en el
tenebrós període durant el
qual el Futbol Club
Barcelona va estar intervin-
gut per autoritats franquis-
tes i sotmès al jou de la
més ferotge de les repres-
sions. “El crim del Barça no
era altre que els seus ideals
derrotats: principis
democràtics, una ferma
transversalitat social i un
marcat tarannà catalanis-
ta”. El llibre explica en detall
les maniobres polítiques,
esportives i econòmiques
que es van dur a terme des
del règim franquista per
desvirtuar les essències del
club i fer oblidar el passat
col.lectiu de l’entitat. A més
a més, també es donen els
noms dels responsables
d'aquest segrest i, sobre-
tot, es descriu com va
resistir i es va salvar el
Club.
A través d’una extensa
investigació, Luque i
Finestres mostren com es
va articular la depuració del
Barça després de la gue-
rra, amb decisions com el
canvi de nom, la modifica-
ció de l’escut, l’ús franquis-
ta del camp de les Corts, la
imposició de presidents i
directius que no eren socis
i als quals no els interessa-
va el futbol, les depura-
cions de futbolistes i treba-
lladors del club, així com
humiliacions i xantatges

diversos. Altres capítols
inoblidables del llibre són el
salvament de l'inevitable
descens a Segona Divisió o
l’escàndol del partit de
semifinals de la Copa del
Generalísimo del 1943,
amb l’11 a 1 a Madrid, i que
els jugadors del Barça mai
no van oblidar per les coac-
cions i amenaces patides
abans i durant el partit.
El Barça segrestat és un lli-
bre basat en la recerca
exhaustiva, informacions
inèdites i imatges sorpre-
nents que ens desvetlla el
secrets, les veritats i les
mentides dels anys més
foscos del Barça durant el
franquisme; un treball indis-
pensable de llegir per tots
aquells a qui els agrada
conèixer la història, i que
tindran l'oportunitat de
comentar de primera mà
amb els seus autors, Xavier
G. Luque i Jordi Finestres, a
Amposta.

Presentació del llibre El Barça segrestat, la història de

com el franquisme va intentar destruir el FC Barcelona

“Rancúnia, odi, voluntat
de venjança i menys-
preu, manipulacions, fal-
sedats, xantatges i per-
sonatges sinistres. Així
es podria definir la histò-
ria del Barça des de l'en-
trada de les tropes fran-
quistes a Barcelona, en
acabar la Guerra Civil,
fins a l'arribada d'Agustí
Montal Galobart a la pre-
sidència, que va iniciar,
tímidament, la recupera-
ció democràtica de l’en-
titat”. 

Els autors del llibre, Xavier G. Luque i Jordi Finestres, el presentaran al Casino d'Amposta, seu de la Penya Barcelonista Joan Gamper

AVUI DIVENDRES, A LES 20 H
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