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Inquietud a Miravet davant el nou augment de cabal de l'Ebre, que pot inundar finques i la façana fluvial

Terres de l’Ebre. Alcanar homenatja el
moviment social contra el magatzem de gas
dedicant una plaça a la PDS.                   P5

Esports. La junta del CD Tortosa i Nando
Crespo arriben a un acord per rescindir els
vincles. Hilari Rodriguez, nou tècnic.      P11

Terres de l’Ebre. El TSJC certifica l’enderroc
definitiu dels 32 habitatges de la promotora
TUROV a Alcanar. P7
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Alcaldes, diputats i senadors del camp de Tarragona van escenificar el front comu per
reclamar una solució al col·lapse que pateix la nacional 340. A la trobada, celebrada a
tocar de la carretera, es reclama al ministeri de Foment que prolongui la gratuïtat de l'au-
topista entre Torredembarra i el Vendrell. D'aquesta petició, els alcaldes de l'Ebre tornen
a reivindicar una solució per al tram que afecta el territori. 

Solucions per la N-340

La història es repeteix. Els veïns de Miravet reviuen, un altre cop, un episodi complicat amb la crescuda del tram final de l'Ebre. L'anunci de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
d'incrementar fins als 1.800 metres cúbics per segon el cabal de desembassament per retenir l'avinguda que baixa pel tronc central del riu aixeca inquietud i, sobretot, indignació. Segons
l'experiència acumulada, aquest cabal inundarà finques de fruiters i podria acabar fent arribar el riu als carrers de la façana fluvial de la població. Per això, clamen de nou contra la polí-
tica de desembassaments de la CHE, perquè creuen que hauria hagut d'alliberar l'aigua de forma més controlada amb antelació. L’alcalde de Miravet, en declaracions a ACN, és molt
crític amb la gestió de la CHE dels desembassaments. Assegura que les hidroelèctriques són l'autoritat real a l'hora d'amollar aigua des de les preses. “Els tècnics de la CHE
fan, segurament, els càlculs correctes i diuen què han d'alliberar i quan, però mentrestant les hidroelèctriques generen energia i acumulen beneficis".                                               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 

“Una persona tan petita...
Una ilusió tan gran...”

"Benvingut Pep"

L'explicació que donen a Miravet és clara i cone-
guda. "És la història de sempre", assegura Toni
Borrell, l’alcalde, molt crític amb la gestió de la
CHE dels desembassaments. Assegura, sense
embuts, que les hidroelèctriques són l'autoritat
real a l'hora d'amollar aigua des de les preses,
tal com succeïa des de la seva construcció, en
plena dictadura franquista. "No ha variat. És
com qui té un pis llogat. L'amo d'un pis diu a l'in-
quilí on ha de penjar un quadre, en quin dia i en

quina paret? Farà el que voldrà i quan ho voldrà.
Els embassaments i les hidroelèctriques fan el
mateix. Els tècnics de la CHE fan, segurament,
els càlculs correctes i diuen què han d'alliberar
i quan, però mentrestant les hidroelèctriques
continuen generant energia i acumulant benefi-
cis", conclou taxativament l'alcalde. Per tant,
una altra polèmica servida, un altre any, perquè
pels interessos d’uns, altres poden dormir preo-
cupats.

Editorial
La història de sempre

No serà cap novetat per als lectors dir que la
crisi ha copejat fort les Terres de l’Ebre. Molts
ciutadans n’han sortit malparats i podríem
assenyalar molts indicadors que ho confirmen:
la baixada de salaris, la pobresa, els desnona-
ments, demandes d’ajudes socials... però de
ben segur que l’atur és un dels que ha copejat
amb més força i n’ha motivat el creixement d’al-
tres. Només cal recordar que, de 2005 a 2014,
l’atur a Tortosa ha augmentat un 255 %, segons
les dades de l’Idescat. Un atur que ha enganxat
de ple una generació de joves molt preparats i
amb poques esperances de futur.
Davant d’aquesta crisi que encara palpem els
ciutadans i que molts polítics de cotxe oficial
diuen que ja s’ha acabat, què podem fer?
Hi ha dues opcions: la primera consisteix a bus-
car la salvació individual i oblidar-nos de l’esfera
col·lectiva. Criticarem, això sí, i molts cops
carregats de raó, les decisions d’alguns polítics
que només defensen interessos de lobbys.
Recordarem amb indignació els 1.350 milions
d’euros que alguns van signar i pagar a
Florentino Pérez pel Castor, els nyaps d’altres
amb les privatitzacions sanitàries i de l’aigua.
Però, al final, deixarem que aquests facin la polí-
tica que els interessa. Serem  tan sols catalans
emprenyats!
La segona opció consisteix a participar activa-
ment en política per decidir com voldrem que el
nostre país surti de la crisi. Per fer-ho, podem
anar a parar a qualsevol organització política per
col·laborar, o bé fer-ho des de les plataformes i
associacions socials que defensen interessos
legítims. La gent que defensa el riu, els desno-
nats, el enganyats pels bancs, els que col·labo-
ren en ONG també estan fent política! Tots
aquests són catalans implicats!
En l’àmbit municipal passa exactament el

mateix, els torto-
sins i les tortosi-
nes tenim l’obliga-
ció de participar
activament en la
vida col·lectiva
municipal si volem
que la nostra ciutat
doni oportunitats
al nostre jovent i a
la gent que més
pateix la crisi. Si
algú encara en
dubta, que pensi
en les cues de l’a-
tur davant l’oficina
al Temple o en les cues davant de Càritas al
Rastre.
Les vies per participar poden ser moltes; anar a
votar, sens dubte, però abans que arribin les
urnes hem de participar mitjançant processos
transparents i participatius. ERC sempre ha
estat assembleària, participativa i transparent.
En aquesta ocasió, vam encetar la col·laboració
amb la ciutadania en l’exitosa campanya “5
minuts per Tortosa”. Donem les gràcies a tots
els que vau participar.
Ara, volem que tingueu un nou camí de comuni-
cació directa amb els candidats: el telèfon mòbil.
Per aquest motiu, us oferim un número de con-
tacte per comunicar-nos propostes via
WhatsApp, el 633 057 528. Si teniu idees i sug-
geriments, no dubteu a fer-nos-els arribar. Entre
tots farem una nova ciutat.

Felip Monclús i Arasa
Secretari de política municipal d’ERC Tortosa

Participació activa en política, 
una obligació enfront la crisi!

OPINIÓ

El Consell Comarcal del Baix Ebre continua en la seva aposta
per dinamitzar el turisme i impulsar l’economia de la comarca.
En aquest sentit, l’ens comarcal ha presentat el projecte del
Centre Ambiental de la Via Verda a Benifallet, un centre que ha
de complementar l’oferta de serveis que el municipi de
Benifallet disposa a la ruta cicloturística.
En el transcurs de la presentació del projecte, el qual ha estat
assumit per l’ens comarcal, el president del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, ha explicat que “una vegada més
continuem en la línia de potenciar un dels atractius turístics
més rellevants de la comarca per tal de poder oferir una millor
experiència al visitant i a l’usuari de la Via Verda”.
D’aquesta manera, el Centre Ambiental de la Via Verda, que
tindr{ un cost de 270.000€, esdevindr{ un espai en el qual es
podran realitzar activitats d’oci, presentacions, confere ̀ncies,
cursos, etc. En aquest sentit, l’alcalde de Benifallet, Jordi
Monclús, ha destacat que “la posada en funcionament del cen-
tre ambiental suposara ̀ un pas endavant que permetra ̀ arrodo-
nir l’oferta de serveis per als usuaris la Via Verda”. De fet, a dia
d’avui i al seu pas per Benifallet, els usuaris de la via poden tro-
bar un restaurant, una pensió i un alberg.
Des del Consell Comarcal del Baix Ebre es segueix treballant
per adequar la Via Verda. De fet, durant els tres darrers anys
s’ha millorat la il·luminacio ́ dels túnels, s’han actualitzat i reno-
vat els plafons indicatius de la via i s’ha adequat la seguretat
del recorregut. A més, també s’ha posat en funcionament el
camí natural de l’Ebre que enllaça Tortosa, al punt cero de la
Via Verda, fins al nucli de Riumar, situat a Deltebre, i s’ha edi-
tat un nou díptic d’informació sobre el tram de la via al Baix
Ebre.
Curs de Formació Professional
D’altra banda el Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en
funcionament el segon dels cursos de formació professional
que ha ofert aquest any. En aquest sentit, 17 alumnes s’han
donat cita al Viver d’Empreses Baix Ebre Innova per tal d’iniciar
el curs de Soldadura amb Elèctrodes i Revestit TIG.
El president del Consell comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, ha
destacat que “des de l’ens comarcal continuem treballant per
tal de buscar nous mecanismes per facilitar la insercio ́ laboral
dels joves i de la gent que esta ̀ desocupada”. Soler ha afirmat
que “la màxima voluntat és que el major nombre de partici-
pants puguin trobar feina una vegada finalitzi el curs”.
El curs, que té una duració de 720 hores i que s’allargarà fins
al proper mes d’octubre, està distribuït en 3 parts diferents: un
bloc de formació teòrica i pràctica, un bloc de formació com-
plementa ̀ria amb tècniques d’inserció laboral, sensibilització
ambiental i igualtat de ge ̀nere i, finalment, un bloc de pra ̀cti-
ques professionals en empreses del sector. Els alumnes que
acabin el curs rebran un certificat professionalitat.

El C.C. del Baix Ebre 
presenta el projecte del
Centre Ambiental de la 

Via Verda

ACTUALITAT

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’ha reunit amb representants de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja que
l’ACA té prevista i pressupostada la millora de col·lectors de l’Estació de Bombament d’Aigües Residuals de
la Plaça del Canó per tal de resoldre els problemes de les males olors. Així, l’ACA es compromet en ferm a
solucionar d’una manera definitiva la problemàtica.  D’una banda, es realitzarà al tràmit administratiu per a
l’adjudicació de les obres de finalització de la millora dels col·lectors. De l’altra, segons l’ACA, es formalitzarà
el compromís mitjançant l’entrega d’un cronograma de tot el procés administratiu necessari fins a l’inici de
l’execució de les obres per al coneixement i seguiment per part de l’Ajuntament dels compromisos adquirits.
Per la seva part, des del consistori calero, Andreu Martí, alcalde de l’Ametlla de Mar va posar sobre la taula
que “per part del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’han dut a terme un conjunt d’ac-
tuacions preventives amb l’objectiu de minimitzar el risc de les males olors, però per a reduir  l’efecte del
principal focus de les males olors, és necessari i imprescindible finalitzar les obres de millora dels col·lec-
tors”.
Tot i aquest pas endavant, des de l’Ajuntament es va remarcar als representants de l’ACA que el projecte de
millora dels col·lectors fa tres anys que es troba aturat.
Actuacions als camins rurals de l’Ametlla de Mar. L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar està realitzant diver-
ses accions per millorar el ferm. Actualment les millores s’estan realitzant al camí de lligallo de Manra i el
camí que connecta amb el Perelló. De manera consecutiva s’emprendran els treballs a el camí de servei de
l’autopista direcció Tres Cales i el de direcció Racons. També al camí de l’Àlia, el camí del lligallo del Rabosenc
i el camí del Ranxo. Seguidament s’actuarà al camí de direcció al cementeri, entre d’altres.

L’ACA es compromet a millorar els col.lectors de la Plaça del Canó

Actualitat calera
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ANUNCI

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 22/01/2015, va aprovar provisionalment la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Aquesta ordenança se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi que les persones interessa-
des puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província (BOPT), Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i en un dels mitjans de premsa de més difusió pro-
vincial, amb exposició al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar
des de l'endemà de l’última de les publicacions esmentades. En cas que no es formulin al·legacions ni reclama-
cions durant aquest termini, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es procedirà a la publicació del seu
text íntegre.

L'ALCALDE,

Alfons Montserrat Esteller
Alcanar, 23 de gener de 2015

FOTO: MES EBRE

Molts curiosos s'estan
apropant a aquesta zona
per fotografia i veure un
fenomen que feia més de
15 anys que no es produïa.

Protecció Civil ha limitat
l'accés a les zones més
properes de la presa de
Mequinensa, per la virulèn-
cia i el volum amb què
baixa l'aigua de l'Ebre. En
un punt, la força de l'aigua
s'ha emportat part del for-
migó de la riba i per aquest
motiu i davant la possibilitat
que el riu es continuï men-
jant la terra s'ha decidit
vetar l'accés en aquest lloc.
I es que són molts els curio-
sos que s'apropen a la
presa de Mequinensa per
veure i fotografiar un feno-
men que feia més de 15
anys que no passava,
segons han pogut consta-
tar els agents de Protecció
Civil que volten per la zona.
Per aquest motiu i davant el

risc que suposa l'avinguda
de l'aigua han intensificat la
vigilància. A part de donar
consells als curiosos,
també s'ha avisat als pes-
cadors que freqüenten l'em-
bassament de Mequinensa
per a la pesca i que nave-
guen amb petites embarca-

cions.
De moment, sembla que no
hi ha perill que el riu puga
sortir de mare. Això és, si
més no, el que es desprèn
dels avisos que ha publicat
la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre. Però
l’elevat cabal que porta des

de fa dies el riu, fa que els
municipis per on passa no
puguen traure l’ull per algu-
na possible afectació.
Diversos alcaldes de la
zona remarquen que la
situació passa perquè es
primen els interessos de la
hidroelèctrica i que la gestió

dels embassaments no es
fa en benefici de la Conca si
no amb d’altres propòsits
que si més no han obert la
polèmica per les conse-
qüències que podria arribar
a tenir, malgrat que a hores
d’ara la situació sembla con-
trolada. (Foto: ACN)

Alcaldes ebrencs denuncien que la gestió dels

embassaments prima les hidroelèctriques i no el territori

Protecció Civil de
Mequinensa (Baix Cinca)
ha limitat i precintat els
accessos als voltants de
la presa del pantà de
Mequinensa que com a
conseqüència de superar
el ple total (102'4%), té
les sis comportes obertes
desembassant a 1.800
metres cúbics per segon.
De fet, a dos d'aquestes
comportes l'aigua sobre-
surt pel damunt. Tal com
ha explicat un membre
d'aquest cos de segure-
tat, Nacho Riber, estan
fent tasques de vigilància
pel creixement del riu
Ebre i fins hi tot han cons-
tatat com en algun punt
proper a la presa ''s'ha
menjat'' el formigó de la
riba. 

De moment, sembla que no hi ha perill, però l’elevat cabal que porta el riu fa que s’hagi d’estar-hi pendent

Ahir van limitar els accesos als voltants de la presa de Mequinensa, pel volum d’aigua que deixar anar

ACN

ACTUALITAT

Un total de 438 inscrits
han participat en els 22
tallers i activitats que la
Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària ha
organitzat durant el pri-
mer any de funciona-
ment del Casal Cívic

d’Alcanar. La directora
general dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família a les
Terres de l’Ebre,
Manolita Cid, ha fet una
valoració molt positiva
d’aquesta primera etapa

i ha anunciat que aquest
proper mes d’abril s’afe-
girà a l’oferta d’activitats
del centre el programa
de formació per a pares
i mares “Créixer en famí-
lia” de la Secretaria de
Família i el programa

“Salut i benestar” de
promoció de l’envelli-
ment actiu, promogut
per l’Obra Social “la
Caixa”. D’altra banda,
l’equipament també ha
cedit espais per a actes
i cursos de les diverses

associacions del munici-
pi. “Aquest és un casal
obert a tot tipus de
col·lectius i destinat a
fomentar la cohesió
social i contribuir a la
dinamització d’Alcanar”,
ha dit Manolita Cid.

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família ha organitzat aquest primer any 22 tallers i activitats

Més de 400 inscrits participen en els tallers del Casal Cívic d'Alcanar 
el seu primer any de funcionament
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L'estalvi brut, la diferència
entre ingressos i despeses
corrents ha ascendit a
7.971.397 euros, dels
quals 5.834,679 s'han
destinat a amortització de
deute i la resta
(2.136.718) és estalvi net.
Una altra de les xifres des-
tacades de la liquidació
pressupostària de 2014 és
el període mitjà de paga-
ment a proveïdors, que ara
se situa en els 36,29 dies.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat de
la tinent d'alcalde

d'Hisenda, Matilde
Villarroya, ha presentat els
detalls d'una liquidació de
la qual ha destacat l'esforç
de reducció de l'endeuta-
ment i l'eficiència en la ges-
tió tant de la despesa com
dels ingressos, que ha
permès incrementar els
recursos econòmics mal-
grat la disminució de la
pressió fiscal sobre el ciu-
tadà. Bel ha reiterat la
màxima que ha aplicat
durant el seu mandat: "si
tothom paga el que li per-
toca, tothom acaba pagant
menys." Això ha permès
rebaixar d'una manera
molt significativa impostos
com l'IBI i la el rebut de la
brossa. Pel que a les
dades consolidades, les
que corresponen a
l'Ajuntament més les
empreses, el 2014 s'ha
tancat amb un superàvit
per operacions no finance-
res de 4.269.604 euros, la

ratio d'endeutament se
situa en el 87,97%, per
sota del 110% que marca
la llei, i el pagament mitjà a
proveïdors és ara de
58,87 dies. Tot plegat s'ha
assolit complint amb la
regla de la despesa i amb
la llei d'estabilitat pressu-
postària. La titular
d'Hisenda ha mostrat el
progressiu increment de
l'import d'amortització net

de deute, que ha passat
dels 3 milions el 2012 als
5,8 milions de 2014.
Quant als ingressos
corrents, l'alcalde ha fet
notar que en concepte
d'IBI, l'impost més impor-
tant per volum de recapta-
ció, s'està ingressant de
l'ordre del 40 per cent més
que fa set anys, uns 2
milions d'euros en xifres
absolutes.

L'Ajuntament de
Tortosa, segons nota
informativa, ha liqui-
dat el pressupost de
2014 amb un resultat
positiu de 1.243.129
euros i un romanent
de tresoreria de
2.775.961 euros. 

Arran de l’aprovació inicial
del reglament de participa-
ció ciutadana de
l’Ajuntament de Tortosa,
ERC ha denunciat “l’opor-
tunisme polític que repre-
senta aquesta mesura per
part del govern de CiU,
que ha tingut anys per
impulsar-la però ha espe-
rat a poques setmanes de
les eleccions”. Malgrat tot,
ERC considera que l’apro-
vació d’aquest reglament
pot ser un pas endavant,
motiu pel qual es va abste-
nir. Per a millorar-lo, pre-
sentarà al·legacions en el
període d'informació públi-
ca perquè siguin incorpo-
rades al text definitiu (o
perquè se'n motivi el
rebuig), d'acord amb l'arti-
cle 178 de la Llei
Municipal i de Règim Local
de Catalunya. Per Josep
Monclús, portaveu munici-
pal d’ERC, “hi ha elements
del reglament als quals no
podem donar suport, com
els que limiten la participa-
ció als ciutadans, o els
que deixen marge a l’arbi-

trarietat en l’elecció de
consells de barri, secto-
rials o de la ciutat, com el
que permet a l'alcalde
nomenar membres direc-
tament”.
L’objectiu de les al·lega-
cions d’ERC és promoure
la transparència, facilitar
la participació ciutadana i
garantir que es respecti el
pluralisme polític de la ciu-
tat, sigui quin sigui el
govern. En aquest sentit,
es proposa rebaixar a un
2% del cens les signatures
necessàries per a convo-
car una audiència pública,

facilitar l’assistència dels
veïns als diferents òrgans,
i articular mecanismes per
a implantar els pressupos-
tos participatius. Les
al·legacions van en la línia
del programa electoral
d’ERC per al mandat
2015-2019, que preveu
un sistema de consultes
previ a l’elaboració dels
pressupostos anuals. Per
Marc Puigdomènech, pre-
sident local d’ERC, “l’ob-
jectiu és que cada consell
de barri, amb convocatò-
ria pública i lliure participa-
ció per part dels veïns,

determini les inversions
que considera més
necessàries en el seu
àmbit”. En cas de dificul-
tats per a arribar a un
acord, ERC preveu la con-
vocatòria de consultes ciu-
tadanes per a decidir
entre propostes d’inversió,
instrument que ja s’utilitza
amb èxit en altres pobla-
cions.

Pont de l'Estat
Respecte l'anunci del pro-
jecte de remodelació del
pont de l'Estat, Josep
Monclús ha recordat que
es tracta d'una proposta
d'ERC des de fa temps,
que va ser impulsada pel
grup municipal al plenari
municipal, on va ser apro-
vada l'any passat. En
aquest sentit, Monclús ha
demanat ‘que no es quedi
en paraules i fum de cam-
panya electoral, com les
piscines fa quatre anys, de
manera que se'n vegin els
resultats properament’.

ERC proposa implantar pressupostos 
participatius a Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa ha
presentat l'avantprojecte
de reforma integral del
pont de l'Estat, que preveu
l'ampliació de la secció per
tal d'incorporar-hi dos
carrils bici, a banda i
banda, i millorar el pas de
vianants. L'actuació també
inclou altres millores com
la introducció de nous
colors de pintura i l'enllu-
menat dels tres arcs i la
base amb tecnologia led.
Es tracta, d'una banda, de
millorar la integració del
pont en la trama urbana de
la ciutat, fent-lo més acces-
sible a les persones i als
ciclistes, i de ressaltar al
mateix temps el seu paper
icònic dins el paisatge urbà
de Tortosa.

Avantprojecte
de reforma
integral del

pont de l'Estat

L’Ajuntament tanca 2014 «amb un resultat pressupostari de
1,2 milions i un romanent de 2,7 milions»

Són els detalls d’una liquidació de la que s’ha destacat: «l’esforç de reducció de l’endeutament i l’eficiència en la gestió»

També demana que el projecte del pont de l’Estat es concreti

TORTOSA

ACTUALITAT

El candidat del PSC a l’al-
caldia de Tortosa, Enric
Roig, ha valorat molt posi-
tivament el suport del ple
de Tortosa aquest dilluns a
tres mocions presentades
pels socialistes a favor de
la infància, de la dona i en
contra de la llei mordassa.
La primera feia referència
a l’atorgament i gestió de
les beques menjador des-
prés que s’hagi posat de
relleu la manca de finança-
ment necessari per part
de la Generalitat per garan-
tir una alimentació equili-
brada als infants catalans.
“Considerem necessària la
cobertura de les necessi-
tats de la infància i arran
d’aquesta moció instem la
Generalitat a complir amb
caràcter d’urgència els
acords establerts al Pacte
per la Infància de
Catalunya dotant suficient-
ment les partides destina-
des a la protecció dels
infants, en especial aque-
lles que fan referència a
garantir la seva alimenta-
ció, de forma que el 100%
de famílies en situació de
vulnerabilitat rebin el 100%

de la beca”. 
El ple de Tortosa també va
aprovar, amb el vot en con-
tra de PXC, una moció
amb motiu del Dia
Internacional de la Dona en
què els socialistes defen-
sen un model municipal
públic que potenciï les polí-
tiques de gènere. Així
mateix, els socialistes
també van aconseguir el
suport de la majoria del
consistori, només el PP hi
va votar negativament, en
defensa de les llibertats i
del dret de vaga i en rebuig
al projecte de llei de
Protecció de la Seguretat
Ciutadana que ha impulsat
el govern de Rajoy, cone-
guda com a Llei Mordassa.

“El PSC arrenca el compromís
del ple de Tortosa”

A favor de la infància, de la dona i contra la llei mordassa

“Progressiu increment de

l’import d’amortització

net de deute que ha

passat dels 3 milions el

2012 als 5,8 milions de

2014”
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El municipi d'Alcanar, on
es va gestar el moviment
social contra el projecte
Castor, va fer un home-
natge aquest diumenge a
la Plataforma en Defensa
del Sénia dedicant-li una
plaça i un monòlit. 
Com va explicar l'alcalde
Alfons Montserrat, va ser
una petició de la ciutada-
nia a través de les xarxes
socials la dedicatòria d'un
espai del poble a la tasca
"brillant" de la PDS. 
"Com va ser al Centre
Cívic on justament s'han
celebrat les assemblees
més multitudinàries i on
s'han aprovat moltes de
les actuacions que ha fet
la plataforma, ens va
semblar una bona idea
posar el seu nom a
aquest espai", va dir l'al-
calde. 
El consistori va escollir
una gran pedra on s'ha

inscrit el lema de la lluita
contra el Castor: "No ho
volem". 
La pedra, a més de sim-
bolitzar els valors de
resistència i perseve-
rança, també representa
la geologia i la porositat
del subsòl on s'ha ubicat
el magatzem Castor,
roques de petites cavitats
"que no són el model
geològic que deien que
tindria", va apuntar
Montserrat. 
Com a portaveu de la pla-
taforma, Joan Ferrando,
va mostrar l'agraïment
per aquest homenatge i
va remarcar la feina i
dedicació de "centenars
de persones” que han llui-
tat contra el Castor
durant set anys i mig.
“Només podem dir que
estem molt contents i
agraïts", va afegir.

Litigi
D’altra banda, La fiscalia i
l'advocacia de l'Estat

podrien enfrontar-se en el
litigi pel magatzem de
gas Castor. 
Mentre que la fiscalia va
presentar la denúncia que
ha obert diligències, l'ad-
vocacia de l'Estat s'ofe-
reix per representar els

funcionaris imputats. 
Aquest fet és per a la
Plataforma en Defensa
del Sénia (PDS) una nova
demostració de la mala
gestió que s'ha fet del
Castor a nivell de l'estat
espanyol. Tampoc es

coneix si el govern espan-
yol, el Congrés i el Senat
es personaran en el
recurs d'inconstitucionali-
tat per la indemnització a
l'empresa promotora
(Text i Foto: ACN).  

Troben les

dones que

s’havien perdut

a Arnes

Alcanar homenatja el moviment social contra el magatzem de gas
dedicant una plaça a la Plataforma en Defensa del Sénia

Al Centre Civic fou on es van fer les assemblees més multitudinàries, ‘per això vam decidir posar-li el nom a aquest espai’

ACTUALITAT

Una dona de 39 anys i la
seva mare de 68 han
estat trobades sanes i
estàlvies aquest dimarts a
la nit després d'haver-se
perdut en una zona bosco-
sa pertanyent al municipi
d'Arnes. Els Bombers han
rebut l'avís de la desapari-
ció cap a les set de la
tarda, quan la germana de
la dona ha indicat el fet. 
Segons ha explicat les
dones no sabien tornar al
cotxe que havien deixat a
prop d'un embassament, i
no duien roba d'abric ni
menjar. 
La recerca ha durat fins a
un quart de deu de la nit,
quan agents dels
Bombers han trobat les
dues dones. Quatre vehi-
cles del cos d'emergència
han participat en el res-
cat. (ACN).
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Aquest reconeixement és un
nou impuls institucional per
a ambdues celebracions. La
Festa de Sant Antoni se
celebra el 17 de gener. Està
documentada per escrit des
del 1801. Els principals
actes de la festa són actual-
ment la recollida de llenya
pels diferents carrers de la

població per part dels majo-
rals i les majorales, acom-
panyats del "baconet" (en
forma de capgròs), les pubi-
lles, els grallers, els
gegants i la imatge del sant.
Un altre dels actes que s'ha
mantingut és la benedicció
dels animalsi de les coques
de Sant Antoni a la portala-
da de l'església. Altres ele-
ments a destacar són la
ballada de la dansada de
Gandesa i la música de dit-
xos que es canten al
compàs de la tonada com-
posta per Alfons Monforte
per ser interpretada per la
Rondalla de Sant Antoni. 
La Passió de Vilalba dels
Arcs, que enguany cele-
brarà la seva vintena edició,
es va iniciar l'any 1994 pel
grup de teatre La Pirindola i
l'any 1995 es va obrir a la
resta de persones del muni-
cipi. La representació és
una adaptació lliure dels

últims dies de la vida de
Jesucrist, es representa per
diferents carrers, places i
espais naturals de Vilalba
dels Arcs i compta amb la
participació d'unes tres-cen-
tes persones. 

Manifestacions Culturals d’Interés
Comarcal a la Terra Alta

La Festa de Sant Antoni
de Gandesa i les repre-
sentacions de La passió
a Vilalba han estat dis-
tingides amb la declara-
ció de manifestacions
de caire cultural i/o tra-
dicional d'interès
comarcal pel Consell
Comarcal de la Terra
Alta. 

La Festa de Sant Antoni de Gandesa i ‘La Passió’ de
Vilalba dels Arcs, ho han estat declarades

REDACCIÓ

‘La Passió’ de Vilalba dels Arcs.

L'Ajuntament de Móra
d'Ebre s'ha adherit a la
campanya "No facis com si
res: Dóna la cara", amb
l'objectiu d'evidenciar que
existeix un tabú social res-
pecte als problemes de
salut mental. La iniciativa,
impulsada per Obertament,
l'aliança catalana de lluita
contra l'estigma i la discri-
minació en salut mental,
compta amb la col·labora-
ció de l'Obra Social "la
Caixa", dels Departaments
de Salut i Benestar de la

Generalitat, de la Diputació
de Barcelona i de desenes
d'ajuntaments de tot
Catalunya, així com de la
majoria de mitjans de
comunicació catalans, que
han cedit els seus espais
publicitaris per difondre l'a-
nunci. La campanya convi-
da a tota la societat catala-
na, persones amb proble-
mes de salut mental i
sense, a adherir-se a la
causa "donant la cara" en
un mur virtual al web
d'Obertament, que ja
compta amb més de 700
persones.

‘No facis com si res: Dóna la cara’

REDACCIÓ

El jurat de la 20a edició del
Premi de Fotografia de la
terra Alta, va elegir les obres
guanyadores de l'edició d'en-
guany del certamen. El ver-
dicte del jurat va ser el
següent: Categoria A (Indrets
de la Terra Alta) 1r premi:
Juan Torres Díaz, per l'obra
Hivern 2n premi: Jaume

Charles Bernis, per l'obra
Collint les olives Categoria B
(Lliure) 1r premi: José Beut
Duato, per l'obra Redes 2n
premi: Miquel Planells
Saurina, per l'obra La carre-
tera Accèssits Raimon
Fotògrafs Autor Comarcal:
Marc Sampé Compte, per l'o-
bra Verema de la Passió
Autor Comarcal Jove:
Alexandra Sagi Adriana, per
l'obra Pintar amb la llum.

XX Premi de Fotografia de la Terra Alta

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha desestimat els
recursos presentats per
l'Ajuntament d'Alcanar i
els veïns en contra de
l'ordre d'enderroc dels
32 habitatges de la pro-
motora Turov construïts
amb una llicència decla-
rada il·legal. A la pràcti-
ca, la desestimació dels
incidents d'execució de
la sentència del jutjat
Contenciós Administratiu
de Tarragona, que ja no
podran tornar a ser reco-
rreguts, obligarà a demo-
lir definitivament el bloc.
El TSJC rebutja els argu-
ments del consistori i els
afectats recordant que la
promoció es va aixecar
no només vulnerant la
planificació urbanística -
multiplicant l'edificabilitat
permesa-, sinó que tam-
poc va respectar les

distàncies requerides.
Les sentències es poden
convertir, de facto, en el
punt i final judicial a un
dels escàndols urbanís-
tics més sonats i contro-
vertits dels últims anys a
les Terres de l'Ebre.
Ubicat a la zona de
Serramar, a Alcanar
Platja, el bloc de la pro-
motora Turov va ser edi-
ficat amb una llicència
d'obres que el mateix
TSJC va acabar decla-
rant definitivament
il·legal l'any 2009. El
gener del passat 2012,
el jutjat del Contenciós
Administratiu número 2
de Tarragona va emetre
una sentència ordenant
l'enderroc. 
Ara, de nou el TSJC ha
resolt sengles recursos
en forma d'incident d'e-
xecució presentats pels
inquilins i el consistori
amb l'objectiu d'evitar
l'enderroc. (ACN)

Pere Panisello, que posa fi
a una carrera política de
27 anys, ja havia avançat
fa temps a l'alcalde de
Tortosa i als regidors de
l'EMD que aquesta seria la
seva última legislatura.
Durant aquests anys, ha
desenvolupat diferents res-
ponsabilitats polítiques
com a alcalde pedani,
alcalde-president de l'EMD,
al Consell Comarcal, a
l'Ajuntament i també a la
Diputació –on ha estat el
primer vicepresident terri-
torial-, a més de president
del consell esportiu.
Panisello considera que
ara és moment de "deixar
pas a les persones que
vénen amb ganes i prepa-
rades per seguir la feina
feta durant aquests anys".
En aquest sentit, el comitè
local de CiU de Jesús ha
obert un procés intern per
presentar candidatures. A
dia d'avui, ja s'ha presentat
la de Víctor Ferrando, a qui
Pere Panisello ha destacat
com a una "persona forma-
da i molt propera a les per-

sones que de ben segur
sabrà elaborar, si així ho
decideixen els militants, un
bon equip per treballar de
cara al poble de Jesús".
Com a fites aconseguides
més importants per al
poble de Jesús durant la
seva trajectòria política,
Panisello ha destacat la
consecució de l'EMD i els
serveis com la llar d'in-
fants, l'escola de música,
el punt jove, les entitats
esportives i la dinamització
d'entitats al poble.
Finalment, l'encara alcalde-

president de l'EMD de
Jesús ha volgut agrair tot
el suport rebut des de dife-
rents àmbits durant tots
aquests anys. 
L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha tingut parau-
les d’agraïment cap a Pere
Panisello de qui ha afirmat
que “ha marcat una època”
i ha destacat el seu liderat-
ge, compromís i proximitat
amb la gent. Sobre Víctor
Ferrando, Bel ha dit que
combina perfectament
“continuïtat i renovació”.

Nova crida a la

mobilització

del sindicat UP 

El TSJC certifica l'enderroc
definitiu dels 32 habitatges

Pere Panisello anuncia que no repetirà 
com a candidat a l'EMD de Jesús

De la promotora Turov a Alcanar Ja havia avançat que aquesta seria la seua última legislatura

ACTUALITAT

Aquest cop, per denun-
ciar les retallades a la
pagesia en l'aplicació
estatal de la nova PAC i
per reclamar preus jus-
tos per a la pagesia. 
Responsables del sindi-
cat han anunciat la data
de la mobilització: el 26
de març a Madrid. 
La nova PAC n'és un dels
principals motius.  
Els pagesos també volen
denunciar els dèficits de
la Llei de la cadena ali-
mentària, les caigudes
de preus en origen i l'in-
crement dels costos de
producció. El sindicat
insisteix en la necessitat
de fer pressió a les asse-
guradores i que els pres-
supostos de la
Generalitat de Catalunya
contemplen una partida
per poder ajudar el sec-
tor.
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Pregunta: Vostè és el polític
amb més experiència a
l’Ametlla de Mar. Creu què
aquest fet li pot suposar el
recolzament majoritari dels
caleros?.
Resposta: Bé, com sabeu
he estat regidor al govern i
també a l’oposició i he tingut
la sort de treballar pel
govern de la Generalitat en
uns temps molt difícils. El fet
de sortir fora i veure com
funcionen altres administra-
cions i establir contactes
amb responsables polítics i
empresarials t’obre la ment i
et dona una altra visió de
com funcionen les coses.
Crec sincerament que el plus
d’experiència que puc apor-
tar pot ser molt productiu a
l’ajuntament de l’Ametlla. Si
la gent ho valorarà o no, no
ho sabrem fins al 24 de
maig...
P: Em podria explicar en què
es basarà el seu projecte
per l’Ametlla de Mar?.
R: Basaré el meu projecte
en 5 eixos: reduir el deute
públic, dinamitzar l’economia
i crear nous llocs de treball,
portar inversions exteriors
que creïn valor afegit, pre-
servar els espais naturals i
culturals , el manteniment de
la via pública i el que anome-
no “micropolítica” que serà
estar al costat de la gent i
solucionar els seus proble-
mes del dia a dia. Ja he dit
que no serà una legislatura
de fer grans obres, la Cala té
ja els serveis que demanda-

va i ara toca mantindre tot el
que tenim i fer polítiques acti-
ves d’ocupació. I aquesta
acció de govern s’ha de
basar en tres pilars bàsics
als que mai renunciaré:
molta transparència, proxi-
mitat i participació ciutada-
na.
P: ”Micropolítica”?.
R: Quan parlo de “micropolí-
tica” parlo de la política de
proximitat, la dels petits
detalls, la d’estar al costat
de la gent per resoldre el seu
dia a dia. S’ha de sortir del
despatx i caminar pels
carrers, apuntar les queixes
de la gent, escoltar als veïns
quan tinguin un problema i
ser hàbil per resoldre’ls-hi.
També s’ha d’estar més al
costat de les nostres entitats
i associacions. L’alcalde ha
de ser un ciutadà més i la
gent l’ha de veure com una
persona propera i resolutiva.
Si sóc alcalde no deixaré de
ser la persona que sóc, tin-
dré els mateixos amics i les
mateixes aficions de sem-
pre. En resum, sentit comú...
P: Sembla ser que a
l’Ametlla es presentaran 6
partits , dels quals 2 seran
independents. Com ho valo-
ra?
R: Crec que és bo per la
democràcia que els ciuta-
dans tinguin per escollir
quantes més opcions millor.
Ara bé, si em pregunta la
meva opinió sobre els partits
independents, crec que ara
no són una bona opció per-
què són temps difícils on
bona part de les inversions
es faran amb subvencions
d’altres administracions i tot
és més fàcil si pots fer una

trucada al diputat del teu par-
tit a Madrid, al director
General de Pesca que conei-
xes personalment, al
President de la Diputació o
Consell Comarcal, o inclús a
consellers i al president de la
Generalitat. Òbviament
aquesta opció no la tindran
els partits independents i ja
sap alló de: “allí on vagis que
dels teus n’hi hagin”. Però ja
li dic, valoro molt positiva-
ment que l’Ametlla sigui un
poble molt actiu política-
ment.
P: Continuarà vostè l’acció
de govern de l’Andreu Martí?.
R: No, no ho faré. He dit
molts cops que durant els
12 anys que l’Andreu Martí
ha sigut l’alcalde, l’Ametlla
de Mar ha sofert una gran
transformació i s’han acon-
seguit un gran nombre ser-
veis que abans eren inimagi-
nables. Però jo sóc Joan
Pere no l’Andreu i tinc una
altra manera de fer. A més,
com he dit abans crec que
ara ni podem ni hem de fer ja
més obres i nous serveis.
Vull treballar per portar inver-
sions de l’exterior i n’estic
convençut que ho aconse-
guirem; vull desestacionalit-
zar la temporada turística
d’estiu; vull que s’obrin nous
comerços al poble i que els
existents no hagin de tancar;
vull que les places, carrers i
platges del nostre poble
facin goig; vull escoltar a la
gent i fer-la feliç resolent els
seus petits problemes del
dia a dia; vull que les entitats
estiguin molt actives; vull
vendre millor el nom del nos-
tre poble a l’exterior; i per tot
això vull comptar amb la

gent del poble i fer-los partí-
cips de les grans decisions.
Com diu el meu eslògan de
precampanya: Participarem
Junts!.
P: Durant els darrers anys la
Cala ha progressat.  
R: N’estic totalment d’acord,
ara és un municipi que es
coneix arreu de Catalunya.
És degut a que s’ha treballat
molt bé a nivell de promoció
turística, a que s’ha donat a
conèixer les nostres fantàsti-
ques platges (6 banderes
blaves i 3 platges verges), la
nostra gastronomia i els nos-
tres espais naturals com el
GR92. Som dels únics
pobles de la costa medi-
terrània que encara conser-
ven el seu encant mariner
tradicional. A més hem sabut
conjugar aquest respecte al
mediambient i a les nostres
tradicions amb la lògica evo-
lució. I aquesta línia la que
hem de seguir.
P: Vostè és el cap l’oficina
del Delegat del Govern, té

previst renunciar-hi si és
escollit alcalde?
R: Sincerament crec que tot
i les dificultats econòmiques
i socials del moment que ens
ha tocat viure, tant al govern
de la Generalitat com especí-
ficament a la delegació de
les TE s’ha fet una gran
feina. He trobat gent molt
professional i amb molta
implicació i treballar així
sempre és més fàcil. A més
tenim un gran delegat, el
Xavi Pallarés, amb el que he
après molt.  Però la meva
prioritat és i serà l’ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar.
P: Com veu l’escenari post
electoral a la Cala?. És possi-
ble una majoria?. Quins pac-
tes veu possibles?. És possi-
ble un pacte per apartar CiU
a del govern?
R: N’estic convençut de que
no hi haurà cap majoria
absoluta i de que s’haurà d’a-
rribar a pactes perquè serà
molt important tindre un
govern fort. Al final als

pobles no pesa tant els par-
tits com les persones i les
idees. Si tenim la confiança
de la gent i som els encarre-
gats de formar govern l’únic
que puc prometre és que la
decisió serà estrictament
local, no hi hauran ingerèn-
cies des del fora. Sobre les
meves preferències, bé
aquell partit que respecti al
màxim els nostre programa i
que cregui que serà respec-
tuós amb l’acció de govern.
Un cop s’entra a governar a
l’ajuntament tots hem d’obli-
dar les sigles i treballar junts
pel poble.  Sobre el pacte
per destronar CiU òbviament
és possible, si l’aritmètica
els hi ho permet hi ha moltes
possibilitats de que passi.
Sóc dels que penso que la
llista més votada sempre
hauria de ser la que ha de
formar govern perquè els
pactes no es poden fer d’es-
quenes a la voluntat popular.

«Es l’hora de la micropolítica: estar al costat de 
la gent i resoldre els seus problemes»

Joan Pere Gómez i Comes, candidat CiU a l’Ametlla de Mar

Montsià Actiu és el projecte que lideren el Consell Comarcal del
Montsià i tots els ajuntaments del Montsià i que es cofinança pel
Servei d’Ocupació de Catalunya dins del “Programa Treball a les 7
comarques”. Aquest 2015, Montsià Actiu centra els esforços en el
suport a les persones aturades, on destaquen els cursos de forma-
ció professionalitzadora i el dispositiu d’inserció sociolaboral ACTI-
VA’T, un assessorament tècnic personalitzat present a tots els pobles
de la comarca i que recolza a les persones en la recerca activa i la
inserció laboral i garanteix la igualtat d’oportunitats. L’altre eix de tre-
ball central de Montsià Actiu és el suport al teixit  productiu del terri-
tori, un ventall de recursos que s’inclouen en la cartera de serveis,
amb assessoraments especialitzats, el Link Empreses de creixement
empresarial i la realització de jornades empresarials com el Fòrum
del Talent. El President del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín
Masdeu ha valorat “la implicació directa de tots els Ajuntament de la

comarca, responent a la demanda que a nivell pressupostari es va
fer des de la institució, la qual cosa dóna a entendre que durant
aquest 3 anys, el  projecte ha estat valorat molt positivament pel con-
junt del món local”. El balanç del Montsià Actiu del 2014 és molt posi-
tiu, on els indicadors demostren que 181 empreses del territori s’han
beneficiat d’alguna de les accions de Montsià Actiu, siguin assesso-
raments directes o la participació als seminaris. D’altra banda, el dis-
positiu d’inserció sociolaboral ACTIVA’T ha atès un total de 683 per-
sones, on 466 han entrat a formar part del dispositiu i 219 han acon-
seguit un contracte laboral, fet que suposa una taxa del 46% d’inser-
ció. Ivan Romeu, conseller comarcal responsable de Montsià Actiu,
ha destacat “tant  els resultats del  dispositiu ACTIVA’T com de les
altres actuacions estratègiques dutes a terme durant el 2014 són un
aval per continuar treballant en aquesta línia pel desenvolupament
socioeconòmic del territori”. 

El Consell Comarcal del Montsià, amb Montsià Actiu, inverteix
més de 380.000€  en polítiques de desenvolupament local 

ACTUALITAT

Previstes en el 2015
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L’alcaldable d’Esquerra
d’Amposta, Adam
Tomàs, ha manifestat
en roda de premsa
que ‘una ciutat com
Amposta amb més
de 20.000 habitants,
dels quals 2.000 es
troben en situació
d’atur, requereix un
alcalde que estigui
cada dia de la setma-
na a l’Ajuntament tre-
ballant pel poble’. 
Per aquest motiu,
Tomàs ha anunciat
que si és alcalde
només es dedicarà a
la ciutat i que, per
tant, no compaginarà
l’Alcaldia amb cap
altre càrrec polític o

professional.
El candidat republicà
ha recordat que ‘sóc
enginyer industrial i
em dedico a la políti-
ca per vocació. No
entenc la política
com una mitjà de
creixement personal
ni de partit, ni d’acu-
mulació de càrrecs i,
per tant, si sóc alcal-
de, aquest serà l’únic
càrrec i l’única dedi-
cació que tindré’.
D’aquesta manera,
Tomàs descartava la
possibilitat de com-
paginar diversos
càrrecs en consor-
cis, institucions públi-
ques i privades.

Tomàs ha qualificat la
situació actual de
l’Ajuntament ‘de des-
govern’ i ha afirmat
que per això es fa
absolutament neces-
sari que el nou alcal-

de estigui cada dia a
l’Ajuntament.
Al marge d’aquest
compromís personal,
el candidat republicà
ha manifestat que
Esquerra d’Amposta

no renuncia a tenir
representants ampos-
tins en altres adminis-
tracions, però en cap
cas hi anirà ell en cas
sde ser alcalde.

Caparrós: ‘és un orgull encapçalar una llista preparada per demostrar que fer política amb i per la ciutadania és possible’

Projecte ‘Salut+Social’, a Amposta

La sala Terres de l’Ebre de
la Cambra de Comerç de
Tortosa ha acollit la roda de
premsa de presentació de la
segona edició i les novetats
més destacades de la Festa
de la Crestada de la Mel de
Romer, una iniciativa de
Muria Centre d’Interpretació
Apícola que tindrà lloc al
Perelló el dia 29 de març. 

El passat any 2014, l’em-
presa perellonenca Mel
Muria es va proposar un nou
repte: la creació, producció
i realització de la primera
edició de la Festa de la
Crestada de la Mel de
Romer. La resposta aconse-
guida a la primera edició ha
propiciat que aquest any
2015 es faci la segona.

Festa de la Crestada de la Mel de Romer

Els Amics del Carrilet,
Deltateatre i la Colla
Sardanista i de Jotes amb
col.laboració de l'Àrea de
Cultura estan preparant per
aquest cap de setmana la
festa de comiat del carrilet
amb teatre, música i moltes
sorpreses. La màquina del
Carrilet, que enguany com-
pleix 125 anys de la seva
fabricació, ha estat uns
mesos a Deltebre arran del

conveni signat entre
l'Ajuntament de Tortosa i
l'associació Amics del
Carrilet del Delta de l'Ebre
per tal de restaurar-la inte-
gralment. Ara el Carrilet tor-
narà al parc Teodor
González de Tortosa però
demà dissabte a les 16.30
tindrà la Festa de Comiat de
la màquina al local de l'as-
sociació Amics del Carrilet
del Delta de l'Ebre. 

Comiat de la màquina del Carrilet

Esquerra la Ràpita ha con-
format una llista que ‘conju-
ga l’experiència dels actuals
regidors i la força, la il·lusió,
la sàlvia fresca de noves
incorporacions. De gent del
poble disposada a treballar
per un futur ambiciós per a
tots els rapitencs, així que
és un orgull encapçalar-la i
acompanyar-los en el camí
que encetem’ –ha explicat el
candidat a l’Alcaldia, Josep
Caparrós.
La nova llista electoral
d’Esquerra a la Ràpita comp-
ta amb l’experiència dels
actuals regidors i el dinamis-
me i la il·lusió de noves
incorporacions, ‘perquè tre-
ballem un projecte nou, amb
i per al poble, convençuts
que és possible fer una polí-
tica diferent a la mediocritat
i foscor dels darrers anys.
Volem una Ràpita que reivin-

diqui les seves arrels però
que ha d’apostar per un
futur ambiciós. Cal una
forma nova, més neta i
transparent de fer política, i
la gent de la candidatura tre-
ballem per fer realitat aques-
tes noves maneres’, valora-
va Josep Caparrós.
Així, la llista d’Esquerra a la
Ràpita, encapçalada per
Josep Caparrós, està forma-
da pels actuals regidors
Albert Salvadó, Èrika Ferraté
i Enric Vidal, i incorpora al
número 5 Àngela Reverté; al
sisè, Rafa Baila; al setè,
David Fibla; al vuitè, Maria
José Capafonts; al novè,

Carles Brunet i al desè, Anna
López.
Aquests nous candidats han
fet una aposta decidida per
formar part de la candidatu-
ra d’Esquerra a la Ràpita; ‘si
bé molts no són militants,
volen aportar la seva il·lusió,
noves maneres i ganes de
treballar pel futur del nostre
poble, i es complementen
perfectament amb la resta
de membres de la llista, que
ja tenen més experiència i
han estat des de fa anys al
costat del projecte, però
han demostrat una gran
generositat, conscients que
la regeneració comença per

un mateix’, destacava Josep
Caparrós.
Entre els membres de la
candidatura d’Esquerra la
Ràpita per a les properes
eleccions, també destaquen
en els darrers números per-
fils tan rellevants com
Carles Pasqual, exdirector
territorial de Governació i
actual cap d’Estudis de
l’Institut Els Alfacs; Lluís
Salvadó, exdelegat del
Govern i actual secretari
adjunt d’ERC, i Oriol Clos,
coordinador de l’Assembla
Nacional de Catalunya (ANC)
a la Ràpita.

Esquerra la Ràpita presenta una candidatura

‘regeneradora, transversal i il·lusionadora’ 

L’assemblea local
d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) a la
Ràpita ha aprovat per
unanimitat una candida-
tura “regeneradora,
transversal i il·lusiona-
dora” per a les Eleccions
Municipals del 24 de
maig de 2015.

Adam Tomàs es compromet a no compaginar

l’Alcaldia ‘amb cap altre càrrec polític o professional’

‘Si sóc alcalde, aquest serà l’únic càrrec i l’única dedicació que tindré’

ACTUALITAT

Els pacients crònics i amb
demències de l'àrea
d'Amposta reben des d'a-
quest mes de març una aten-
ció sanitària i social integra-
da gràcies a l'entrada en fun-
cionament del projecte
Salut+Social, que, a partir
d'una eina de comunicació
creada des dels serveis
informàtics de l'ICS de les
Terres de l'Ebre, permet
implantar un sistema de
comunicació àgil, fluid i amb
garanties entre els serveis
de salut i els serveis socials
del territori. Es calcula que hi

ha uns 1.200 pacients que
es beneficiaran de l'assistèn-
cia integral, tot i que arran
de la posada en funciona-
ment del programa aquesta
xifra pot créixer fins als
1.500 ja que serà molt més
fàcil la detecció de casos
amb aquestes necessitats.A
més de l'aplicatiu per com-
partir la informació i realitzar
un adequat seguiment sani-
tari i social dels pacients ate-
sos, el programa ha iniciat
una segona fase en la que es
duen a terme reunions men-
suals entre els professionals.

Exportem Cultura, a Deltebre, inclourà dues taules
d'experiències i debat. La jornada  tindrà lloc el dis-
sabte 28 de març a l'Hotel Rull.

Actualitat

El Mercat de Tortosa, ha
acollit la presentació de la
3a Ruta de Tapes "Anem a
l'Abadejo", organitzada per
la Associació d'Hosteleria i
Turisme de Tortosa
Platigot, i per la Federació
Comercial i de Serveis

Tortosa+, amb la col·labo-
ració de l'Ajuntament de
Tortosa/Tortosa Turisme.
La ruta de tapes va
començar ahir, i es perllon-
garà tots els dijous, diven-
dres, dissabtes i diumen-
ges fins el 5 d'abril.

‘Anem a l’Abadejo’
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CRAC de la setmana: Dra. Mª José Rosselló, especialista en dietètica i nutrició

ISABEL CARRASCO

“A LES TERRES DE L'EBRE ÉS UN DELS LLOCS DE CATALUNYA ON ES MENJA MILLOR”
Especialista en dietètica i
nutrició, María José Rosselló
és llicenciada en Química i
experta en Gestió
Mediambiental. La Dra.
Rosselló és coneguda per la
seva tasca de divulgació en
el camp de la nutrició,
col·laboradora en nombrosos
mitjans, sent especialment
destacable la seva tasca a
TVE al programa Saber Vivir.
Ha publicat diversos llibres
dedicats a la divulgació de
consells pràctics per a una
correcta alimentació.

MES EBRE: Maria José, la
gent encara recorda la teva
participació en el programa
«Saber Vivir» de TVE.
Com va ser aquesta experièn-
cia?
MARIA JOSE ROSSELLÓ:
Va ser una gran oportunitat
per fer arribar a molta gent la
importància de menjar
correctament per preservar o
millorar la salut. La vaig viure
molt intensament perquè jo
estimo a la gent i m’importa
molt la seva felicitat i el seu
benestar. 12 anys de progra-
ma diari van donar molt de si
i crec que vaig col·laborar a
posar de moda l’interès per la
bona alimentació.
ME: Dimarts 10 de març a
les 18 h a la Cambra de
Comerç de Tortosa faràs una
xerrada vinculada a
l'Alzheimer. El títol en diu
molt. «Cervell actiu i ben ali-
mentat». Tan important és l'a-
limentació en aquesta i altres
malalties?
MJR: És la base del desenvo-
lupament del cervell des de l’i-
nici de la vida. Tenim el cervell
humà, molt diferent dels
altres animals perquè els nos-
tres avantpassats van intro-
duir molts aliments i van

aprendre a cuinar-los i això va
fer possible un gran desenvo-
lupament cerebral. Mantenir
aquest òrgan en plenitud tota
la vida dependrà en part de
donar-li tots els nutrients que
necessita pel seu manteni-
ment i no intoxicar-lo amb
substàncies que el perjudi-
quen.
ME: Cervell actiu i ben ali-
mentat..... Ens en pots fer
cinc cèntims?
MJR: El Cervell és la part del
nostre organisme que consu-
meix més energia i li hem de
donar d’una manera fraccio-
nada amb un mínim de 3
àpats al dia. Ens hem d’asse-
gurar que la nostra dieta no
tingui carències ni de mine-
rals, d’àcids grassos omega-
3, de proteïnes i també de
glucosa. Actualment es parla
molt de l’obesitat i de l'excés
de menjar però no es parla
suficientment de les males
conseqüències de fer carèn-
cies de nutrients. El nostre
cos és com un tros de terra
que per donar un bon cultiu
ha d’estar ben adobat.
ME: De tots els llibres que
has escrit sobre nutrició, quin
ens recomanaries tenir sem-
pre a mà?
MJR: El més complet és La
importància de menjar sa i
saludable però està exhaurit,
encara que a l’Associació
d’Alzheimer de Tortosa en

tenen i la seva venta és per
benefici d'aquesta magnífica
Associació.
ME: Quin és l'aliment o pro-
ducte que sempre haurien de
tenir a casa?
MJR: No és un aliment, és
una nevera i un rebost amb
una gran varietat d’aliments:
molts vegetals, llegums,
arròs, peix.... i com no oli d’o-
liva. Una bona dieta és aque-
lla que utilitza el producte de
temporada i és molt variada.
ME: mengem bé?
MJR: Mengem regular, es
cau molt en la monotonia, en
variar poc els aliments, men-
gen millor les persones grans
que els joves, encara que ens
preocupa un sector de la
gent gran que van disminuint
el consum d’alguns aliments,
per molts motius, entre ells
l'econòmic. Però crec que a
les Terres de l'Ebre és un dels
llocs de Catalunya en el que
es menja millor.
ME: Quina seria l'alimentació
bàsica per un nen?
MJR: Una bona quantitat de
productes làctics per afavorir
el seu creixement, no hem
d’oblidar que som mamífers, i
una dieta molt variada en la
que cada dia estigui present
la fruita i les verdures i un bon
consum de peix per ajudar al
desenvolupament cerebral.
ME: Quina seria l'alimentació
bàsica per un adolescent?

MJR: Una dieta més rica en
proteïnes, continuar amb els
làctics perquè és l’època de
gran creixement i no oblidar
els vegetals i potenciar el
consum de fruita seca.
ME: Quina seria l'alimentació
bàsica per un adult?
MJR: Una dieta més modera-
da, sense abusar dels grei-
xos, donant-se temps per
menjar en calma i no saltar-se
cap àpat.
ME: Quina seria l'alimentació
bàsica per a una persona
gran?
MJR: La vida és com un cer-
cle i l’alimentació pels grans
s’assimila a la de la infància,
les necessitats de calci estan
augmentades, no han de dei-
xar de menjar proteïnes per
no perdre massa muscular i
per un bon funcionament
cerebral i han de beure molt
líquid.

ME: Canviant de tema, es
pot prevenir la fibromiàlgia?
MJR: Sí, des de la infància i
molt especialment en l’ado-
lescència fent una bona reser-
va de minerals, entre ells el
magnesi, i en el cas de les
dones fent dietes molt com-
pletes durant els embarassos,
l'empobriment en minerals del
cos és una de les causes
importants de fibromiàlgia.
ME: I l'osteoporosi? Es pot
prevenir?
MJR: I tant!!! La bona minera-
lització dels ossos que es faci
fins als 25 anys serà la millor
assegurança per no patir
osteoporosis de gran i per
això no es necessita només
calci, es necessiten proteïnes,
magnesi i vitamina D principal-
ment.
ME: Quan arriba la menopau-
sa... Quins consells ens dona-
ries?

MJR: El primer sentir-se
feliç, vol dir que hem viscut i
hem acumulat experiència,
és a dir tenim una maduresa
i molta més intel·ligència que
de joves.
En segon lloc que ens hem
de cuidar i hem d’aprendre a
no menjar grans quantitats
però fer una dieta molt nutriti-
va per no fer carències.
ME: Quins serien per tu els
aliments «anti-càncer»?
MJR: Indiscutiblement els
vegetals: Bròquils, tomà-
quets, cebes, alls... fruites i
l’oli d’oliva, és a dir tot el que
ens aporti antioxidants.
ME: Prompte, «operació
Bikini» amb el bombardeig de
dietes miracle...
MJR: Sabem que no existei-
xen però cada any hi ha gent
que vol creure que si, de
totes maneres aviat s’adonen
que no funcionen i la majoria
són tan avorrides que la gent
no les fa perquè es cansen
aviat.
ME: Quina dieta de desintoxi-
cació ens recomanaries?
MJR: Menjar molta verdura i
arròs i augmentar el consum
de peix, això sí amb molt poc
greix, és excel·lent pel fetge i
no debilita.
ME: Ja fa anys que partici-
pes en conferencies i xerra-
des a les Terres de l'Ebre.
Que destacaries d'aquest
territori?
MJR: Per sobre de tot la
seva gent, aquí he conegut a
la gent més bona i amb
valors més autèntics i ho dic
de tot cor i a més m’encanta
tot el territori, no sé perquè,
però sempre he estat enamo-
rada de l'Ebre, com també
de Montserrat i del Pirineu,
són tres punts del nostre país
que em fan sentir que és un
privilegi ser Catalana.
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Els resultats dels últims
cinc partits, amb un balanç de
tres derrotes i dos empats, va
portar al que fins ara era en-
trenador del club blanc i roig,
a posar el seu càrrec a dispo-
sició de la Junta. I la directiva
va decidir arribar a una entesa
i rescindir els vincles existents
entre les dues parts. 
Rogelio Figueres va agrair

el treball que ha fet el cos tèc-
nic, ja que no ho ha tingut
gens fàcil amb una plantilla
minvada per les baixes. Tam-
bé va destacar que el motiu
d'aquest seguit de mals resul-
tats té a veure amb l'actitud
d'alguns jugadors que no han
estat a l'alçada en diversos
partits.
Rogelio va aclarir que la pla-

nificació es va fer en base

també a les possibilitats pres-
supostàries, que actualment
són les que són i que és cert
que en les darreres setmanes
s’havien buscat reforços però
que principalment per les
distància, no es van poder
concretar. El director esportiu
va assumir també la seua part
de responsabilitats però, du-
rant l’entrevista, no es veia
com a responsable únic ni
tampoc que ell havia de dimitir
una vegada el club havia arri-

bat a un acord amb Crespo. 
Rogelio també valorava “la

bona primera volta que havia
fet l’equip, amb només dues
derrotes, i un bon futbol que
havia fet tornar a l’afició a l’es-
tadi. “Però en aquestes cinc
jornades de la segona volta en
les que només hem sumat
dos punts, sembla que ha-
guéssim dilapidat tot el que
s’ha fet abans”. Sobre discre-
pances amb Crespo per te-
mes deportius, Figueres va

respondre que no n’hi havia si
bé “crec que no teníem els ju-
gadors adequats per jugar
com es volia fer, en determi-
nats moments” i va informar
que hi ha un bon vestidor i
aque aquest tiraria avant la si-
tuació. Hilario, tècnic del ca-
det B, de moment, agafa l’e-
quip fins el final de
temporada.  D’altra banda,
Jordi Videllet apunta a ser el
nou coordinador del futbol ba-
se.

Crespo deixa d’entrenar el Tortosa

Fernando Crespo ha
deixat de ser entrenador
del CD Tortosa. Així ho va
anunciar dilluns Rogelio
Figueres, director esportiu
del club tortosí, al progra-
ma Minut 91 de Canal Te-
rres de l'Ebre.

LA DINÀMICA DE RESULTATS, EL DETONANT DE LA DECISIÓ. ACORD ENTRE LES DUES PARTS

Hilario Rodriguez, fins ara al cadet B, és el nou tècnic

M.V.

El CD Tortosa, malgrat es-
tar ara a Segona catalana,
sempre serà un club que crea
molt de debat. I, malament, el
dia que deixe de crear-lo. Tot
es tridimensiona i quan hi ha
moviments com aquesta set-
mana, es pot comprovar. He
de començar dient que, en ge-
neral, les valoracions que es
puguin fer avui són del tot amb
avantatge. Pocs podien pen-
sar fa un mes que Nando Cres-
po deixaria de ser l’entrenador
la primera setmana de març.
Es així. Un equip que no ha
passat desapercebut en els
partits per la seua proposta i,
sobre tot, per la intensitat en la
que ha jugat. Però el futbol
són resultats. I, parlant de de-
bats, aquí n’encetariem un de
molt llarg.  Per a la meua mo-
desta opinió, el Tortosa no ha
tingut clar el seu plantejament.
Si havia de crèixer com a
equip i forjar unes bases de fu-
tur amb la millora d’un estil i
una proposta (com s’estava
fent) o de si havia d’apostar
pel resultat des del minut 0 del

c amp i ona t
perquè l’as-
cens és una
obligació. O
una cosa o
l’altra. Les
dues no era fàcil combinar-les.
Després, per a mi, la plantilla
no estava ben apuntalada des
del principi. Es una altra mo-
desta opinió. I fàcil dir-ho ara,
però jo crec que això es detec-
tava al setembre. I s’ha de-
mostrat amb temps. A més,
també, que Vilaseca i Jesús i
Maria són dos monstres que
minimitzen la bona feina de la
resta.

I més enllà de fer més con-
jectures, de les moltes que
s’estan fent, de si hi ha juga-
dors que li han fet el llit al mis-
ter (no sé si és cert això), pen-
so que ara el Tortosa ha pres
una decisió de cara a la gale-
ria. I que no era el moment. Si-
gui com vulgui, la situació obre
una escletxa en els planteja-
ments esportius i redueix el
marge d’errada de la gestió
per una propera ocasió.  

El CD Tortosa sempre crea debat

Hilario debutarà a la banqueta diumenge, 
contra el Roda de Berà. El compromís és fins

el final de temporada.

Propera jornada

Doble valor

L’Amposta es va imposar al Mollerussa (5-1)
en un duel amb doble valor de punts, com també ho serà

el de diumenge a Igualada.

Es va signar la setmana passada

Conveni amb el Barça
UE RAPITENCA

El passat 28 de Febrer de
2015, a les oficines de la UE
Rapitenca, es va signar un con-
tracte de col·laboració per al
desenvolupament i millora de
les estructures del futbol base
entre la Rapitenca i el FC Barce-
lona (foto). En aquest acte pro-
tocolari de les signatures va as-
sistir Nico Garcia, representant
de l'estructura del futbol base
del FC Barcelona, i Sr. Ramón
Muñoz, president de la UE Rapi-
tenca. Davant el gran moment
que està vivint el club rapitenc,
els observadors del club barce-
loní estan fent un seguiment a
diferents jugadors del club i

amb aquest acord, les dues
parts tindran beneficis i més
proximitat.
Empat a Lleida
D’altra banda, al Rapitenca,

trencant amb el malefici de les
darreres jornades fora de casa,
va empatar al camp del Lleida
B (2-2). Els locals es van
avançar però Xavi Anell, amb un
gran gol, va fer l’1-1. A la repre-
sa, dins de les alternatives, el
Lleida va marcar el 2-1 però Bo-
rrull va empatar a poc del final.
La Rapitenca, en lluita per es-
cal.lar posicions a la taula i fugir
de la zona complicada, rebrà
diumenge (12 h) el Vilanova. 

L’Ascó empata a Masnou i assoleix el liderat

Líder en solitari
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va empatar a Mas-
nou en un partit en el que va
poder passar de tot (1-1).
L’empat i la derrota de la Pobla
deixa a l’equip de Miguel Rubio
líder en solitari de la taula. Un
fet que comporta que la jorna-
da de diumenge fos més histò-
rica encara per al club de la Ri-
bera. I per a un club ebrenc. 

L’Ascó es va avançar poc
abans del descans arran d’un
penal que va transformar Cris-
tino. A la represa, el Masnou
va empènyer molt amunt i va

dificultar el partit a l’Ascó que,
tot i tenir situacions per a sen-
tenciar, aquestes no van ser
clares. I ja als darrers minuts,
el Masnou va obtenir premi
amb el gol de l’empat. Diumen-
ge, l’Ascó defensarà el liderat
en solitari contra el Sabadell
B. 

L’Ascó rebrà diumenge 
(12 h) el Sabadell B

Proper rival

Va fer dos gols més i l’Amposta que s’enlaira (5-1)

Becerra, un Crac

PRIMERA CATALANA

L’Amposta segueix creixent. I
ho fa en el moment determinant
de la temporada. Ha sumat set
punts de nou i es va allunyant
de la zona compromesa de la
taula. Però encara queda. 
Diumenge va golejar el Molle-

russa en un partit ben jugat
pels ampostins que, a més, van
trobar recompensa al seu joc
amb els gols, fruit de bones ac-
cions combinades. Callarisa va
fer l’1-0 i Gustavo, arran d’un
tret exterior (la pilota fou des-
viada per un defensa), va mar-
car el segon gol. A la represa,
en plena festa ampostina i amb
un rival que va avançar línies,
Víctor obtenia el 3-0. Amb el
partit encarrilat, i amb espais
per davant, el Crac Becerra va

tornar a oferir un recital. Ja
ens té habituats. Jugades mar-
ca de la casa que van suposar
el 4-0. Un gol de penal va ser
el 4-1, però Becerra, de luxe,
va invertar-se una jugada amb
túnel inclòs que va servir per
tancar la golejada ,5-1. Bece-
rra segueix sent el pichichi i
l’estrella de l’Amposta i de la
categoria.
L’equip de Teixidó, en ratxa,

es desplaça diumenge al camp
del’Igualada.
Marcel Espanya ha estat ce-

dit a l’Ampolla, fins el final de
temporada. 
D’altra banda, dijous passat

va tenir lloc un acte commemo-
ratiu del centenari que es cele-
bra enguany.  

Rogelio Figueres, amb Michel Viñas, dilluns a MINUT 91, el programa de Canal TE. A la dreta, Nando Crespo.
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El Deltebre va empatar a Camp Clar (0-0). Segons Narcís, “un
partit on el resultat correcte per ocasions hagués pogut ser de
2-6. Crec que fou el que més casions clares vam crear, fins dos
vegades sols davant del porter, un xut al travesser (la pilota bo-
ta a la línia de gol), dos parades del porter local, entre altres”.
A la represa, segons el tècnic del Deltebre, “el partit es va obrir
i ells van disposar de dues ocasions que va evitar Enric. Però
nosaltres en vam tornar a gaudir per haver guanyat. També pen-
so que l’àrbitre, al segon temps, va ser permissiu amb els lo-
cals i per això el partit fou travat, amb massa interrupcions”. 

Manu va ser baixa per malaltia, Oriol per feina i Mikel es va
lesionar als 30'al genoll. Diumenge partit clau amb el Camarles,
tres punts amb doble valor. A hores d’ara, és el partit de la tem-
porada. 

Derbi amb molt en joc
EL DELTEBRE REBRÀ DIUMENGE EL CAMARLES

El Catalònia va cedir un empat a casa contra el Cambrils (0-0) en un
partit en el que va deixar escapar una bona ocasió de fer un pas en-
davant ferm per distanciar-se encara més de les posicions comprome-
ses a la taula. Va ser un partit travat i en els que els locals no van te-
nir encert cara a porteria, contagiant-se en moltes fases del joc dels
visitants que van saber aturar el ritme a la confrontació. També van ha-
ver jugades polèmiques, que foren reclamades. El Catalònia va estar
espès i no va poder resoldre, tenint més precipitació amb els minuts,
sobre tot a la segona meitat. Al final, empat a zero i certa decepció
per no haver pogut assolir la victòria. El Catalònia visita, en la jornada
vinent, la Canonja. 

El Catalònia cedeix un empat a casa
AMB EL CAMBRILS (0-0)

El Gandesa va disparat. Cinc victòries seguides. Diumenge va guanyar
el Valls (3-1). “El partit va començar molt bé. L'equip va sortir molt fi-
cat en la feina, vam preveure un partit intens i que volíem que fos de
desgast per al rival. I així va començar, als primers minuts pilota al tra-
vesser de Pere, i posteriorment, passada a l'espai de Roger que Pol
definia amb una vaselina”, deia el tècnic Rafel.  El Valls va empatar
arran d’una falta i el partit es va complicar a la represa: “nosaltres ho
intentàvem, però amb poques ocasions. Fins els minuts finals, quan
una bona passada de Gumiel va aprofitar-la Dilla. I quan el partit s'aca-
bava, una mala passada del porter visitant va anar a parar als peus de
Dani, qui va tirar a porteria des de 3/4 de camp i marcar el 3-1”. 

Gandesa, 5 de 5
VA GUANYAR EL VALLS I DIUMENGE VISITA EL CUER

El Remolins-Bítem va perdre al camp del líder Vilaseca (3-1). L’equip
local es va avançar aviat amb el 2-0 però els de Bítem van reduir
distàncies amb un penal, gaudint d’una bona ocasió que hagués po-
gut ser l’empat. Per tant, després d’un mal inici, els de Bítem van
aconseguir igualar la confrontació. Però el Vila-seca té molta pegada
i abans del descans, Valerio va decidir amb el 3-1. “Es un equip que
té les idees clares i, a més, disposa d’ofici i molta pegada. Els resul-
tats que ha tret fins ara ho diuen tot”, deia Sergi Navarro.  El R. Bítem
va impugnar el partit per possible alineació indeguda del porter local
Àngel Medina qui no apareixia donat d’alta en el moment del duel. 

El Remolins-Bítem impugna el partit al
camp del líder Vilaseca

DERROTA PER 3-1. POSSIBLE ALINEACIÓ INDEGUDA

El Jesús i Maria va vèncer a l’Alcanar, a la Fanecada.
LA TRANSMI D’ALCANAR

El Jesús i Maria, segon classifi-
cat, rebrà diumenge el líder Vila-
seca, equip que no ha perdut i
porta camí de batre rècords. Es
la darrera opció per poder fre-
nar a un líder que, malgrat que
pergui a l’Aube, en el cas que ho
faci, continurà tenint molt d’a-
vantatge tot i que el Jesús i Ma-
ria té un partit per a recuperar.
El partit, en qualsevol cas, serà
el de la jornada.
El Jesús i Maria arriba de guan-
yar a Alcanar (1-3), on va supe-
rar una altra prova a la seua rat-
xa. Els locals, per la seua part,

segueixen sense poder guanyar
i ja s’acomiaden de les primeres
places. 
L’Alcanar es va avançar arran
d’un gran gol de falta de Vates.
Amb l’1-0, el partit es va obrir i
el Jesús i Maria va empatar amb
un gol de Víctor. A la segona
meitat, l’Alcanar va estar des-
concertat durant uns minuts. Fi-
go va cometre una errada que
Teixidó va aprofitar. Era l’1-2. I
acte seguit, un xut del propi Tei-
xidó fou l’1-3. El partit va quedar
sentenciat i els de l’Aube, amb
espais i amb un José Mari

esplèndit, va tenir més opcions
davant d’un Alcanar que no va
poder reaccionar. 
El Jesús i Maria acumula una rat-
xa espectacular. 13 jornades
sense perdre, amb deu victòries

i tres empats. Diumenge té l’o-
casió de poder superar el líder,
un equip que va vèncer el Remo-
lins-Bítem i que, segons el resul-
tat de diumenge, ja podria ser
virtualment campió. 

Jesús i Maria-Vilaseca, darrera opció per frenar el líder
Es el partit de la jornada, diumenge (17h). Tornarà l’esperit de l’Aube

ELS DE L’AUBE VAN GUANYAR A ALCANAR I SEGUEIXEN LA SEGONA PLAÇA (13 PARTITS SENSE PERDRE)

Quarta victòria seguida del CD la Cava
LA PRESSIO I LA INTENSITAT EN QUÈ VA FER-LA, VA DEIXAR EN EVIDÈNCIA AL TORTOSA

La Cava va guanyar el Tortosa, en el derbi. 

Cristian, jugador del Camarles

CANAL TE

El Camarles, amb dues victò-
ries a casa, agafa aire per a po-
der tenir opcions de permanèn-
cia. En aquest sentit, el partit
de diumenge contra el Deltebre
és clau.

Davant l’Ampolla, els camar-
lencs van decidir a la represa,
però van haver de patir. Barto-
lo, tècnic local, comentava que
“vam haver de treballar molt
per superar un bon equip que,
tot i les baixes, va demostrar el

seu potencial. Nosaltres vam
començar bé i així ens vam
avançar en el marcador en una
primera meitat que vam tenir
controlada. A la represa, fou
important saber reaccionar
després del gol de l’empat de
Manel. Una golaç d’Edgar va
valdre el 2-1. I acte seguit, Sa-
mu va marcar el 3-1. El partit
semblava encarrilat però el gol
de l’Ampolla ens va fer patir fins
el final. Estic satisfet pel triomf

i per l’actitud, la mateixa que
hem de tenir en els propers
partits”.  Miquel Cotaina, tècnic
de l’Ampolla, deia que “potser
un empat hagués estat més
just, sense traure mèrits al Ca-
marles. Vam acusar en excés
els minuts de desconcert que
vam tenir amb l’1-1 i en els que
vam rebre dos gols”. L’Ampo-
lla, amb moltes baixes, ha ha-
gut de fer un fitxatge: Marcel
(cedit de l’Amposta). 

MARCEL ESPANYA, CEDIT DE L’AMPOSTA, S’INCORPORA A L’EQUIP DE COTAINA

Tres punts vitals per al Camarles, contra l’Ampolla

Diumenge, sobre 15.45 h, està previst que l’Aube es faci la
presentació dels equips base del club. Una jornada festiva que
donarà més ambient per al partit posterior del conjunt de Se-
gona catalana enfront el líder (17h). El Jesús i Maria recupera
a Julio i a Aleix Arques mentre que Ivan (pendent de resonància
magnètica) serà baixa contra el Vilaseca, així com Esmel.

Presentació futbol base

El CD la Cava va vèncer amb
justícia el CD Tortosa (2-1). Fins
i tot la victòria va ser curta, per
les ocasions fallades a la sego-
na meitat. 
L’equip local va sortir molt

mentalitzat. Pressió asfixiant,
amb molta intensitat, a la inicia-
ció del joc del Tortosa. La Cava,
a més, va gaudir de les prime-
res ocasions. Amb els minuts,
però, la intensitat local va bai-
xar, com era de preveure, i el
partit es va igualar. El Tortosa,

malgrat les dificultats, intentava
com sempre tenir la pilota. I ai-
xí, arran d’uan falta, Javi Asín va
aprofitar el rebuig de Selu per
marcar el 0-1. A la represa, Ca-
marero va regenerar el seu
equip introduint més velocitat,
amb Jaime i Ruibal. El Tortosa,
a més, es va anar diluint, oferint
simptomes de desgast anímic.
En dues accions ràpides dels
locals i en les que la defensa vi-
sitant estava avançada i no va
poder frenar-les, Jaime va em-

patar primer i després, arran
d’una sensacional jugada de
Pardo, va assistir a Xixo que va
marcar el 2-1. La Cava, amb el
resultat favorable, no va perdre
la intensitat i va ofegar un Torto-
sa que va tenir una ocasió i va
reclamar un possible penal.
Però la Cava, amb espais per
davant, va perdonar la goleja-
da, creant nombroses ocasions
davant d’Albert, porter que va
substituir a Povill, i que va evitar
un resultat més abultat.I
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Aquesta setmana el Tortosa ha comès tres errors en 72 hores. El primer cessar a
Nando, no era l'únic culpaple, jugadors i secretari tècnic també. Segon, el poc en-
cert, baix el meu punt de vista, de les paraules del secretari tècnic Rogelio al pogra-
ma de Michel. I el tercer, el més greu, no aprofitar per fitxar a Nacho un millors en-
trenadors d'aquesta comarca amb qui dimarts a la nit van estar reunits per parlar de
fer un projecte nou, una nova estructura, unificar el futbol base fer un projecte de
llarg termini per al Tortosa. Amb Nacho, segur que el Tortosa pujaria en dos o tres
anys. Amb l'actual model de projecte, crec que els errors continuaran diversos anys. S’han comès tres
errors ja, la situació de primer equip, el futbol base que està en mínims total i no contractar Nacho. És
com rebutjar l'Guardiola Ebrenc. Jo estic gairebé segur que Rogelio no vol contractar Nacho. Llavors
perquè es va entrevistar amb ell? I em consta que el 90% de jugadors voldrien a Nacho. ¿Alguna cosa
no quadra? El pati està calent, set equips de 2 Catalana han canviat de tècnics: Alcanar, Jesús i Maria,
Valls, Sant Pere i Sant Pau, Camp Clar, Cambrils i ara el Tortosa que segueix en la seva tònica de pre-
ocupar-se més en canviar d'entrenador que de liderar un projecte de llarg termini, quatre entrenadors
en quatre anys: Carlos Blanch, Xavi Cid, Nando i ara Hilario que es posa en una situació compromesa
d’aquí fins el final de temporada. El Tortosa ha optat pel més fàcil, parar a Nando, no hagués estat mi-
llor mantenir-lo fins a final de temporada? En aquest club es treballa a curt termini i els grans èxits s'a-
consegueixen amb paciència i sentit comú. Diu Rogelio Figueres que no podien donar set baixes era mi-
llor prencindir l'entrenador. Jo opino tot el contrari, hauria estat millor donar set baixes pujar 7 juvenils i
acabar la temporada amb dignitat i començar una altra vegada de zero. Hi ha coses que no es com-
prenen; potser el Tortosa sigui l'equip de la categoria que practiqui el millor futbol i a sobre volen guan-
yar. Tot no és possible. L’afició pot estar satisfeta. La temporada només es van perdre dos partits a ca-
sa. I enguany, fins ara, un. Jo crec que si hi haguessin votacions, un 70% no hi estaria d’acord amb el
cessament del tècnic. L'ansietat del Tortosa per pujar està patent des de la pretemporada i tota la co-
marca ho sap. La passada temporada Nacho va posar el seu càrrec a la seva disposició a Amposta i
diumenge ho va fer Nando a Tortosa, els dos clubs van acceptar la seva dimissió. Fa diverses setma-
nes pressentia que Nando deixaria de ser entrenador del Tortosa. Jo cada diumenge li preguntava al
president i ell tenia la mateixa contestació: “Segueix”. Vaig dir-li al president a principi de temporada en
off record que no m'agradaven els fitxatges. Albert Arnau, que venia d'una lesió i només ha jugat un par-
tit complet; Kazu que no és titular, tenien un porter com Selu amb 22 anys enfront dels 32 de Povill; el
defensa Manolo Puig està fent una gran temporada però al planter també hi ha defenses de qualitat; l'a-
posta per Aleix Salvadó o Carles que han estat a l’alçada és més rendible que fitxar. I tot això unit al fet
que no es va fer cap fitxatge a la posició més debil: la davantera. Valoració dels fitxatges: suspens i el
tema de les lesions són excuses. La Rapitenca les ha tingut i les suplert amb jugadors del juvenil que
ho han fet tan bé com els titulars. Crec que perquè aquest club funcioni Don Arturo ha de pegar un cop
de puny sobre la taula i canviar totes les estrutures i unificar una altra vegada el futbol base amb el pri-
mer equip. El Tortosa segueix amb la seva ansietat de voler fer les coses de pressa amb molta celeri-
tat, error numero un d'aquest club. I aquesta setmana ha ha comès dos grans errors i si no canvia de
talant, n’hi haurà més. Els donaré una dada, el Tortosa té un pressupost superior al Peralada, Castell-
defells i Masnou que estan a 3a divisió, com veuen no tot és money. I des d'aquí li dic al seu president
Don Arturo que fa cada mes 1800 km des de Barcelona, que no sigui tan bo i posi ordre a aquest club
i que doni un gir de 180% al club. El primer any de la nova directiva, el primer equip ja ho veiem i el fut-
bol base més que un desastre, els juvenils, cadets i infantil camí del descens... un club dividit amb dues
estructures, futbol base per una banda primer equip i juvenil per un altre, això no és normal i així ha pas-
sat el que ha passat. Miguel Bes va dir no a l'Tortosa, Rogelio va dir no a Nacho i arriba un nou entre-
nador per uns mesos Hilari el Salvador, el culebró contínua, la setmana vinent, més.
PRIMERA CATALANA, COMENÇA LA GUERRA DE L’AMPOSTA I RAPITENCA. Jornada gran dels
nostres equips ebrencs. La Rapitenca va traure un punt d'or a Lleida, en els últims minuts, i així va tren-
car la ratxa, evitant perdre per tercer partit consecutiu, 2-1, a camp aliè . Amposta va fer gaudir a l’afi-
ció. La primera meta era salvar l'equip i això, Teixidó, gairebé ho té aconseguit. La segona meta serà
acabar per sobre de la Rapitenca, o sigui doble orgasme. L'Amposta visita diumengne el camp d'un dels
cuers, Igualada; si guanya gairebé estarà salvat. La Rapitenca rep al cinquè classificat, Vilanova, a qui
només un equip ha guanyat per una distància de dos gols en camp contrari, el Morell. El míster rapi-
tenc Delfin diumenge va fer puriempleo, pel matí va anar a veure el Torreforta i a la tarda, el Vilanova.
SEGONA CATALANA - NOMÉS HI HA EMOCIÓ PELS DESCENSOS. A falta de dotze jornades
aquesta lliga està gairebé sentenciada. Vilaseca gairebé campió. Jo vaig anunciar-ho al novembre, se-
gueix imbatut i només nou gols en contra. Jesús i Maria tenia un partit complicat a Alcanar i va haver
de remuntar el 0-1. Diumenge el gran matx, derbi entre els dos líders. Crec que el Vilaseca perdrà el
seu primer partit. Si el Tortosa aquesta setmana s’ha acomiadat totalment de l'ascens, un altre equip
també ha dit a déu a cotes majors, el Remolins-Bítem, que ja porta tres jornades sense guanyar. L'e-
quip que puja enters és el Gandesa que porta cinc jornades consecutives guanyant: "els jugadors tenen
més assimilat el model de joc i som ara més efectius que a la primera volta", em diu el seu mister Ra-
fel. Aquest Alcanar no està fi només dues victòries últimes 9 jornades. El Jesús Catalonia va ensopegar
davant del Cambrils, l'important és que només ha perdut un partit en les darreres cinc jornades. Des-
perten Deltebre i Camarles, els dos van treure profit d’aquesta jornada i ull amb el Camarles que el seu
mister ha posat la directa des dia 21 de desembre contra el Valls l'equip ha canviat d’actitud. Bones no-
tícies per Camarles i Deltebre es podrien salvar un dels dos si només baixa el Torredembarra; Camar-
les té millor calendari que Deltebre. El meu desig que no baixin els dos. 
Per què va perdre el Tortosa a La Cava? Molt senzill. Falta d'actitud dels seus jugadors, falta d'anticipa-
ció i, per recuperar les pilotes, poca pressió, tot el contrari de la Cava.
TERCERA CATALANA - LA IRREGULARITAT DELS LIDERS - A la jornada 19, el líder era el Santa
Bàrbara amb 37 punts, ara estem a la 22, i el líder Santa Barbara té 41 punts, només quatre més. Això
demostra la irregularitat dels que ocupen la primera plaça. Li ha passat també a Batea, Móra la Nova,

CD Tortosa, posi ordre Don Arturo (1a part)

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Ulldecona i Aldeana. Fa unes setmanes em pronunciava dient que Ulldecona o Aldeana, un dels dos podria
ser equip de Segona catalana. Si l’Aldeana no s'espavila, podria ser substituït pel Santa Bàrbara. Set equips
separats per tres punts. Diumenge a les cinc de la tarda cinc equips estaven empatats a 40 punts. S'ima-
ginen les tres últimes jornades? Jo garanteixo que hi haurà algun lio en algun partit, els nervis en alguns 'e-
quips està a flor de pell’. Fa dues setmanes els vaig comentar que hi havien deu candidats per a l'ascens.
Cada setmana en descartaré un. La passada fou l’equip del meu poble, La Sénia. I aquesta setmana des-
carto al Perelló, no tenen a Mohe i té poc gol, cinc últims partits sols tres a favor. Tot i que cal destacar
que des de fa cinc jornades, quan Bartolí es va incorporar al cos tècnic,  el Perelló no ha rebut cap gol. El
Santa Bàrbara segueix líder; potser si hagués estat Nico hagués guanyat davant d'un Aldeana que és un
miracle i un reflex de com està la categoria que està fins i tot en posicions d'ascens quan fa sis jornades
que no guanya, gairebé dos mesos. Ulldecona va vèncer in extremis al camp del cuer, un Sant Jaume que
tot i estar descendit dóna guerra. Móra la Nova segons fonts del club no volen pujar però jo no m'ho crec.
Godall punxa després d'una ratxa de sis jornades guanyant tot i això és l’equip més en forma dels ebrencs,
de les últimes sis jornades. Saben perquè el Perelló va guanyar a Corbera? Marcatge especial a Toni Ca-
lafat, amb jugadors diferents i en els córners, estratègia especial made in Bartolí: "ni molts equips de 1a.
divisió tenen aquesta estratègia".  M’ho compta i al·lucino, ara entenc perquè el Perelló porta cinc jornades
imbatut. Irregularitat total del Batea en les últimes cinc jornades, cap victòria i diumenge rep el S. Bàrba-
ra que afronta la seva tercera confrontació complicada després d'haver jugat contra l’Aldeana i Ulldecona.
Punxa Roquetenc, no va marcar Amaré, es va lesionar, i es va quedar sense la quarta victòria consecuti-
va. Si el diumenge perd a Ulldecona, adéu ascens. Ull Ulldecona que l'equip de Subi pot donar la campa-
nada. Horta de Sant Joan cada vegada més fi, Pinell era guanyar o complircar-se la vida. Campredó, en
els últims minuts va traure un punt d'or, aquest conjunt no vol baixar i jornada rere jornada ho confirma.
Només dos equips sentenciats, Alcanar i S. Jaume, el tercer que els pot acompanyar, Ginestar, que se-
gueix sense guanyar al seu feu i això que en aquesta jornada anava guanyant 2-0, però l’Ametlla va empa-
tar en els últims tres minuts; segueix fent miracles Capera amb joventut i les recents incorporacions. 
AQUESTS DEL   CATALÒNIA SÓN UNS CRACS.M'han enviat un àlbum de cromos del primer equip i del
filial. La meva pregunta és perquè no ho fan més clubs? Per què no regalen aquests àlbums a les escoles
perquè els nens puguin conèixer l’equip del seu poble i menys el futbol de 1a divisió? Prenguin nota del Ca-
ta, a més de ser un club sense dèficit i amb superàvit tenen idees genials.

-RUBEN BARRIGA  ha tornat a
l’Horta amb qui ja pot jugar

diumenge, en el derbi contra el
Pinell.

-GERARD AMARÉ es va lesio-
nar dissabte a la primera meitat
i té una distensió de lligaments.
Serà baixa per unes setmanes al

Roquetenc.

TERCERA CATALANA

DESPRÉS DEL DARRER PARTIT

El camp de futbol de la Ventonella serà de terra. L’estat actual de la ges-
pa, molt irregular i impracticable per a poder jugar, ha comportat aques-
ta decisió. Segons informació de diumenge, el partit amb el Godall era el
darrer i ja es disposava a partir d’aquesta setmana a llaurar i aplanar el
camp per a deixar-ne un de terra en bon estat. 

La Sénia i Batea també van
empatar. El resultat va poder
ser el més just tot i que tots dos
equips van tenir opcions per a
guanyar. Agustí va avançar el
Batea però Amado, el millor de
la Sénia, va establir l’empat poc
després. A la represa, el partit
fou travat i també un xic crispat,
amb opcions, però sense
encert. Els dos equips puntuen
però no guanyen.  

El Perelló, amb l’aribada del nou cos
tècnic, està batent records. Ens
cinc jornades, ha marcat tres gols i
els ha rendibilitzat al màxim perquè
no n’ha rebut cap. Per tant, 11
punts de 15, tres victòries i dos
empats. Diumenge, a més, va guan-
yar al camp d’un Corbera que feia
sis jornades que no perdia. Malgrat
tenir ocasions, els locals no van
poder amb l’entramant defensiu
d’un Perelló que, amb els darrers
resultats, es posa a la ‘pomada’.

CORBERA-PERELLÓ 0-1

La categoria està força anivellada i
es pot comprovar amb el gran nom-
bre d’empats que es produeixen.
Campredó i Móra la Nova també van
empatar. Els moranovencs seguei-
xen en la lluita després d’una esplèn-
dida temporada. Dissabte es van
quedar a mitges una vegada Jordan
havia fet el 0-1. El Campredó, amb el
cor, va insistir i al va trobar el premi
amb l’empat, gol d’Òscar. 

Quan el Ginestar ja acaronava la
primera victòria a casa, amb el 2-
0 a manca de pocs minuts, el cale-
ro Sam va protagonitzar la remun-
tada amb els dos gols que van val-
dre l’empat. Al Ginestar se li va
escapar una ocasió d’or i més en
una jornada en la que els punts
tenien doble valor. Per la Cala,
l’empat va ser molt important. 

S.Bàrbara i Aldeana van protago-
nitzar un duel obert en el que els
aldeans van tenir el control del
marcador al primer temps, quan
es van avançar en dues ocasions
amb els gols de Moya i de
Monforte. A la represa, el Santa
va intensificar el seu domini i es
va imposar empatant amb el gol
de Porcar i tenint altre opcions
que va evitar un gran Auré. 

S.BARBARA-ALDEANA 2-2

El Flix necessitava la victòria per acla-
rir la seua situació a la taula. Rebia un
Godall en ratxa. Però aquesta ratxa
es va trencar a la Ventonella. Al minut
25, arran d’un rebuig, Yuri feia l’1-0.
El Flix va quedar amb deu (38’) però
el Godall no va poder reaccionar
(l’estat del camp no ajudava) i els
locals van sentenciar de penal,
avançada la represa. El Godall jugarà
ara quatre partits seguits a casa.

FLIX-GODALL 2-0

El Roquetenc va sortir fort i va domi-
nar. Però va ser fins l’expulsió del visi-
tant Ernest (22’). Amb deu, l’Horta es
va agrupar i va entrar en situació men-
tre el Roquetenc va fer un pas enrera.
A la represa, però, els locals van per-
donar diverses ocasions. I amb els
minuts van estar precipitats i l’Horta
va saber llegir el duel i es va endur un
empat treballat.

Dos dels equips que menys punts han
sumat en la segona volta s’enfronta-
ven. El Pinell, només un de 24, rebia
un Alcanar que, amb moltes baixes i
problemes, ha entrat en una espiral
negativa. El Pinell, conscient que les
opcions de permanència passaven
per la victòria, es va imposat aviat
amb els gols de Carlos i Jelti. A la
represa, Redoune va sentenciar. 

L’Ulldecona, en un partit travat i gris i
en el que va estar espès en els
darrers metres, va guanyar al camp
del cuer Sant Jaume, equip que va
vendre cara la derrota. Un gol de
Santi va decidir. L’Ulldecona, amb un
partit menys, està a un punt del líder
Santa.

Es manté el liderat El Flix ho necessitava 3 gols i 11 punts

CAMPREDÓ-MÓRA NOVA 1-1

Camarero salva 1 punt

GINESTAR-L’AMETLLA 2-2

Ja s’acaronava però...
LA SÉNIA-BATEA 1-1

No satisfà

ROQUETENC-HORTA 0-0

El Roquetenc perdona

PINELL-ALCANAR 3-0

Punts d’or S. JAUME-ULLDECONA 0-1 

L’Ulldecona, per amunt

El camp de Flix serà de terra
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Albert Forcadell (Tortosa)

Dani Iniesta (Catalònia)   Toledo (Deltebre)      

Joan Batiste (Gandesa)     Ubalde (R. Bítem)            

Borrull (Rapitenca)     Xixo (la Cava)       

David Blanco (Alcanar)  Pau Sansaloni (Camarles)

Becerra (Amposta)       José Mari (J. i Maria)

Sam (l’Ametlla)     De la Torre (S. Bàrbara)
Edu Pino (Móra Nova)

Davide (Ulldecona)          A. Monforte (Aldeana)

Alex Clúa (Perelló)     Yuri (Flix)

Xavi Royo (Horta) 
Anton (Pinell)     Marc F. (la Sénia)

Joan (Batea)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

AVUI: ASCÓ, PRIMERA I SEGONA CATALANA I 11 EQUIPS DE TERCERA

EQUIP %
D.

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

15
13
13
12
15
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
1
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: CD La Cava

Quatre últimes jornades, quatre victòries. L'arribada dels nous fitxatges més el treball de Ca-
marero es nota, en una campanya de transició amb renovació. Fins un total de quinze juga-
dors han marcat en aquesta campanya. L'objectiu de salvar-se ja està aconseguit. Ara, a so-
miar per guanyar els dos següents partits: Remolins-Bítem i Jesús i Maria. Queda temporada
per gaudir, un cop els deures s’han fet. 

Top secret
NOMÉS HI HA UNA FÒRMULA PERQUÈ

PUGI EL TORTOSA: negociar amb un equip
que estigui per sobre i que podria pujar si guan-
ya la promoció. Tot podria ser qüestió de preu
i de ‘parlar-ne’.

JUANJO ROVIRA, PRESIDENT DEL
BARÇA?. Tot és possible d'aquest petit grAn
home. Si d'aquí a quinze anys es presenta no
s'estranyin. Dilluns a la nit sopava amb Bojan,
aquests dies ha estat amb Piqué i Bartra però
els garanteixo que no ha sopat amb Shakira. El
MIC complirà 15 anys i la història d'aquest tor-
neig l’escriurà en un reportatge una gran dona,
Lisbet Cid, núvia de Pau Folqué.

ES DESPULLARAN ELS JUGADORS DEL
JESÚS MARIA? Aquest equip últimament en
acabar els partits es fa una foto al vestidor, tots
els jugadors junts fent pinya. Em consta que hi
ha intenció de que quan puguin  l’ascens es po-
den fer la foto nuets. El que no sé és si les nú-
vies o les esposes ho permetran.

ÀLEX BORRULL (RAPITENCA)

Després d’una temporada gris, en la passada,
al CD Tortosa, el centrecampista roquetenc
s’ha regenerat a la Rapitenca sent, fins ara, el
jugador més regular. A més, dissabte va mar-
car el gol de l’empat, a Lleida, a darrera hora. 

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

JUGADORNº
Cristino
Eizaguirre
Genís
Virgili
Artur Godia
José Ramon
Dani Argilaga
Socias
Gerard Roigé
Munta
Taranilla

43
40
39
37
36
27
20
17
13
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ
Nº JUGADORNº

Victor Reales
Gustavo Soriano
Josep Becerra
Marc Vernet
David Callarisa
Jonatan Llorach
Aleix Iniesta
Cristopher
Victor Calsina
Isaac Casanova
Barrufet

48
42
41
34
26
26
15
15
15
11
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

Alex Borrull
Xavi Anell
Alexis Jimenez
Ivan Paez
Ivan Gasparin
Sam
Toño Gimenez
Agus Ojeda
Gerard Verge
Raul Istoc
Adrià Alonso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

43
36
28
27
24
24
19
17
17
15
13

P

JUGADORNº

Jaume Pedra
Enric Ferré
Marc Casanova
Jordi Porres
Miquel Mola
Manu Sosa
Marc Mars
Albert Queral
Marc Toledo
Javier Chacon
Pep Lucas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

69
42
32
24
24
22
21
20
15
13
12

P

JUGADORNº
Josep Trinquet
Chimeno
Raul Vates
Ivan Diaz
José Romero
Jan Esteller
Ion Oslabanu
Adria Valsels
Figo
Genis Valls
Xavi Molas

46
40
34
32
28
27
26
25
15
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR
Nº

JUGADORNº

Maikel Fernandez
Manel Sol
Paco Casas
Sergio Ruiz
Chema Esteban
José Roldan
Cristian Regolf
Xavi Callau
Albert Sanchez
Edgar Pasto
Marc Perelló

47
47
37
25
24
20
19
18
14
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

Cristian 
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Abraham Navarro
Gerard Fresquet
Francesc Melich
Leo Sosa
Samu
Felipe
Marc Prades
Quim Esteban

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº

P.

JUGADORNº
Toni Ondozabal
Dani Iniesta
Fran Reolid
Sergi Escoda
Isaac Casanova
Carlos Ferreres
Cristian Arasa
Eugeni Del Cerro
Martí Panisello
Cosido
David Ibañez

41
39
31
30
30
26
22
17
15
15
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

Raul Teixidó
Sebas Albacar
Carlos Herrero
Ivan Gonzalez
Mauri Ulla
Albert Torres
Jesús Ferreres
José Mari
Nico Diaz
Sergi Curto
Raül Gonzalez

69
39
37
36
31
17
16
16
9
9
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Ferran Roig
Xixo
Jordi Lleveria
Mario
Narcís Franch
Selu
Xexu
Temitayo
Oscar Ruibal
Raimon Fosch
Roger Santaella

37
33
32
32
29
17
8
8
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

59
51
31
19
19
17
17
16
15
12
11

P JUGADORNº
Jaume Gumiel
Dilla
Pere Martinez
Pol Bladé
David Rojas
Federic Giné
Francesc Barceló
Jaume Guiu
Joan Batiste
Alex Almestoy
Jaume Soriano

52
36
28
26
24
20
19
19
18
14
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
Nº P.

JUGADORNº
Sergi Bel
José Ramon
Jota
Àngel Sánchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo
Oscar Benet
Àlex Guarch
Edgar Bartolomé
Xavi Gisbert

49
47
46
37
32
24
21
11
10
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R BITEM
Nº P.

JUGADORNº
Moha
David Vilanova
Alfonso Povill
Manolo Puig
Cristian Ventura
Pere Bosqued
Aleix Salvadó
Foaud
Josep Vilanova
Gerard Estrella
Carles Daker

39
34
32
30
21
18
16
15
14
12
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

Gerard Curto
Andreu Queralt
Moha Goucghmti
Oriol Queralt
Jordi Fibla
Ricard Reverté
Pau Gonzalez
Eric Segarra
Pau Morralla
Sergi Sola
Ruben

49
41
28
23
22
19
16
15
14
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

Fran Corella
Manel Llambrich
Joel Rios
David Moya
Moha
Monforte
Salva Gómez
Sergi Auré
Ignasi 
Josep Reverté
Oscar Insa

54
54
39
32
21
21
20
20
14
11
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

Avram
Ruben Bonamchi
Dani Jerez
Pepe
Gerard C.
Sam Figueras
Sergi Brull
Robert 
Sergi Quintana
Andrei Vasilica
Jaume Gregori

44
40
33
27
26
26
21
17
11
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMETLLA
Nº P.

JUGADORNº
Kiko
Eloi Almestoy
Agustí Fornós
Jordi Vilanova
Miguel Adrià
Abel Maijo
Joan Aubanell
Enric Sunyé
Cristian Vallés
Adrià Sunyer
Jordi Calvo

62
39
37
31
29
27
22
19
17
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

BATEA
Nº P. JUGADORNº

Edu Roig
Carlos Roca
Jaume Cortiella
Joel Rodriguez
Edgar Montserrat
Johan
Julio Freire
Òscar Camarero
Ramon Zaragoza
Didac Laboria
Miguel Barsi

30
28
26
22
21
21
20
19
18
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

Òscar Gilabert
Toni Calafat
Lachem
Òscar Colat
Ahmed Abou
Robert Costa
Enrique Cornejo
Bernat 
Marc González
Marc Miravete
Jordi Julià

50
48
42
34
26
19
18
17
17
14
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

Jaume Esteve
Yuri
Joan Mani
Llorenç Peral
Andreu Peral
Raül Carrasco
Joel Calvillo
Andreu Carranza
Gio
Porta
Oleguer

58
55
37
36
29
29
15
11
11
10
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FLIX
Nº P.

JUGADORNº
Sergi Anguera
Jordi Chico
Aleix Figueres
Arnau Alcovero
Enric SentÍs
Albert Batiste
Josep Cedo
Jordi Sabaté
Bernat Galvany
Arnau Galbany
Rafel Rodriguez

54
51
34
31
20
19
13
13
13
11
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin Moreno
Oriol Matamoros
Joan Zaragoza
Marius
Àlex Ramos
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Joan Labernia
Robert Altadill
Aleix Royo
Marc Lleixà

63
46
42
37
34
21
15
11
9
8
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Marc Baiges
Sergi Rodriguez
José Vicens 
Davis Bes
Salva Clua
Ernest Asensio
Àlex Martinez
Joan Esmel
Pau Cortiella
Guillem Aubanell
Oscar Celma

39
29
25
25
23
17
16
15
14
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORTA
Nº P. JUGADORNº

Amado Clotet
Manu Fernandez
Quim Bonet
Aitor  Fuster
Didac  Prades
Jordi Garcia
Marc Fonollosa
Ivan Garcia
Jordi Tolosa
Xavi Pomada
Fèlix Gómez

42
37
31
30
29
20
17
13
12
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

LA SÉNIA
Nº P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

J. i Maria-Benissanet (16h)

Catalònia-Tivenys (16.30h)

Camarles-Bot (17.15h)

diumenge 

Ascó-Ebre E (17h)

Vilalba-Olimpic (16.30h)

Arnes-Xerta (16.30h)

Roquetenc-Rem Bítem (17h)

la Galera-Aldeana (16.30h)

RESULTATS

20a jornada 4a catalana 

Benissanet-Ascó 1-4

Ebre E-Vilalba 0-2

Olimpic-Arnes 4-0

Xerta-Roquetenc 1-3

R. Bítem-Catalònia 1-1

Tivenys-la Galera 5-2

Aldeana-Bot 3-7

Camarles-J. i Maria      0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          20     61 17 49

2. Vilalba           20      51 24 42

3. Ascó             19 42 23 39

4. J. i Maria       18 37 23 33

5. Roquetenc     20 38 28 31

6. Arnes            20 36 36 29

7. Aldeana         19 34 45 28

8. Tivenys         20 55 58 28

9. Catalònia       20 42 40 28

10. Rem. Bítem  20 33 33 27

11. la Galera      20 28 30 24

12. Bot             20 42 53 23

13. Ebre Escola  20 28 44 22

14. Benissanet   20 29 55 16

15. Camarles    20 45 61 15

16. Xerta         20 35 66 14

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
S. Eugenia-At. Prat

Guineueta-Santpedor

Bonaire-Palleja

S. Pere-Fontsanta

La Roca-Tortosa Ebre

Sabadell-Pardinyes

S. Gabriel-Cerdanyola

Llerona-S. Quirze

RESULTATS

20a jornada 

At. Prat-Guineueta 4-1

Santpedor-Bonaire 4-2

Palleja-S. Pere    2-0

Fontsanta-La Roca    0-5

Tortosa E-Sabadell   1-4

Pardinyes-S. Gabriel   2-1

Cerdanyola-Llerona   4-0

S. Quirze-S Eugenia   0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 67 27 49

2. Cerdanyola 44 13 43

3. Palleja 46 19 39

4. S. Pere 49 25 37

5. Pardinyes 48 40 37

6. Sabadell 43 20 35

7. S. Gabriel 39 26 32

8. At Prat 53 35 31

9. S. Eugenia 41 44 28

10. Fonsanta 32 41 24

11. Tortosa E 36 34 23

12. Guineueta 26 53 18

13. S. Quirze 25 58 13

14. Bonaire 23 45 12

15. Santpedor 35 73 11

16. Llerona 28 82 5 

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Horta-Tortosa E

Alcanar-J. i Maria

Ginestar-Gandesa

S. Bàrbara-Aldeana

R Bítem-S. Jaume

RESULTATS 

16a jornada 

Olimpic-Horta 1-7

Tortosa E-Alcanar    2-2

J i Maria-Ginestar      3-6

Gandesa-S. Bàrbara    0-3

Aldeana-Rem Bítem    3-0

St Jaume, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 103 11 40

2. S. Bàrbara 53 12 35

3. Gandesa 37 20 25

4. Horta 35 44 22

5. Aldeana 30 14 22

6. Olimpic 27 45 21

7. Tortosa E 32 25 14

8. Ginestar 30 42 12

9. S. Jaume 8 44 10

10. Rem Bítem 15 46 8

11. J i Maria 10 77 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Amposta, descansa

J i Maria-Canareu

la Sénia-Roquetenc

Alcanar-Ulldecona

Perelló-Vinaròs

Rapitenca-Aldeana

Tortosa-Catalònia

RESULTATS

16a jornada 

Catalònia, descansa

Ulldecona-la Sénia  2-1

Canareu-Rapitenca   0-3

Roquetenc-Tortosa  3-3

Amposta-J i Maria   4-0

Aldeana-Perelló   3-0

Vinaròs-Alcanar        1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 59 13 44

2. Rapitenca 42 22 35

3. Alcanar 60 30 35

4. Amposta 55 21 34

5. Tortosa 54 33 29

6. Ulldecona 36 32 25

7. Catalònia 38 42 23

8. Roquetenc 31 28 22

9. la Sénia 45 50 20

10. Vinaròs 32 28 16

11. Perelló 23 49 14

12. J. i Maria 20 41 13

13. Canareu 16 34 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Móra Nova-Flix (17h)
Ametlla-Campredó (16h)

diumenge 
Perelló-la Sénia (16.30h)
Batea-S. Bàrbara (16.15h)
St. Jaume-Aldeana (16.30h)
Ulldecona-Roquetenc (16h)

Horta-Pinell (16h)
Alcanar-Ginestar (16h)
Godall-Corbera (16.30h)

RESULTATS

22a jornada, Tercera catalana  

La Sénia-Batea 1-1

S. Bàrbara-Aldeana 2-2

S. Jaume-Ulldecona 0-1

Roquetenc-Horta 0-0

Pinell-Alcanar 3-0

Ginestar-l’Ametlla 2-2

Campredó-Móra N 1-1

Flix-Godall 2-0

Corbera-Perelló 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. S. Bàrbara 22 59 39 41

2. Ulldecona 21 46 21 40

3. Móra la Nova 22 36 21 40

4. Godall 22 57 33 39

5. Corbera 22 49 31 39

6. Batea 22 46 31 38

7. Aldeana 22 44 28 38

8. Roquetenc 22 37 22 36

9. Perelló 22 31 25 35

10. la Sénia 22 38 35 32

11. Flix 22 31 34 30

12. Horta 21 34 39 25

13. Pinell 22 32 42 25

14. L’Ametlla 22 24 36 22

15. Campredó 22 29 38 22

16. Ginestar 22 37 58 19

17. Alcanar 22 17 89 10

18. Sant Jaume 22 17 89 10

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-Alcanar (17.45h)
diumenge 

Deltebre-Camarles (17h)
Ampolla-Tancat (16h)

Canonja-Catalònia (11.45 h)
J. i Maria-Vilaseca (17h)
R. Bítem-la Cava (16h)
Tortosa-Roda Berà (17h)
SP i SP-Gandesa (12h)
Valls-Camp Clar (16.30 h)

RESULTATS

22a jornada, Segona catalana

Camarles-Ampolla 3-2

Tancat-Canonja 1-2

Catalònia-Cambrils 0-0

Alcanar-J. i Maria 1-3

Vilaseca-Rem Bítem 3-1

la Cava-Tortosa 2-1

Roda Berà-SP i SP 3-1

Gandesa-Valls 3-1

C. Clar-Deltebre 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 22 53 9 60

2. J. i Maria 21 49 22 48

3. Canonja 22 43 23 44

4. Gandesa 22 38 26 41

5. Rem Bítem 22 57 23 40

6. Tortosa 22 47 25 37

7. la Cava 22 37 29 33

8. Alcanar 22 40 26 32

9. Valls 22 35 32 32

10. Catalònia 22 28 29 31

11. Ampolla 22 31 41 30

12. Roda Berà 22 31 26 29

13. Cambrils 22 24 49 22

14. Camarles 21 27 42 19

15. Tancat 22 24 64 18

16. Deltebre 22 19 45 18

17. Camp Clar 22 21 48 14

18. SP i SP 22 19 64 11

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó torna al liderat,
però ara fa més història
perquè és el líder en

solitari del grup V de la
Tercera divisió. 

Liderat
PRÒXIMA JORNADA 

Gavà-Vilassar
Martinenc-Terrassa
Manlleu-Figueres

Santfeliuenc-Castelldefels
Cerdanyola-Masnou

Ascó-Sabadell (diu 12 h)
Muntanyesa-Vilafranca
Peralada-Palamós

Europa-Prat
Rubí-P. Mafumet

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 25 14 7 4 36 21 49
2. Pobla Mafumet 25 14 6 5 35 17 48
3. Europa 25 13 7 5 35 22 46
4. Rubí 26 10 11 5 35 25 41
5. Prat 25 10 8 7 30 22 38
6. Terrassa 25 10 8 7 38 30 38
7. Figueres 25 10 6 9 30 28 36
8. Muntanyesa 26 10 6 10 30 23 36
9. Peralada 25 10 5 10 24 28 35
10. Vilafranca 26 10 5 11 32 39 35
11. Santfeliuenc 25 8 9 8 32 32 33
12. Sabadell 25 7 11 7 26 28 32
13. Cerdanyola 25 7 11 7 29 25 32
14. Masnou 25 8 7 10 25 39 31
15. Manlleu 26 7 9 10 34 37 30
16. Palamós 25 8 6 11 33 38 30
17. Gavà 25 9 2 14 26 35 29
18. Martinenc 26 7 6 13 33 44 27
19. Castelldefels 26 6 6 14 25 32 24
20. Vilassar 25 5 4 16 19 41 19

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Santboià-Torredembarra

Viladecans-Reddis

Almacelles-Morell

Tàrrega-Juv. 25 Setiembre

Balaguer-Catllar

Igualada-Amposta (16.30h)

Mollerussa-Lleida

Rapitenca-Vilanova (12 h)

S. Ildefons-Torreforta

RESULTATS

22a jornada, Primera catalana

Torredem.-Viladecans 3-1

Reddis-Almacelles 2-0

Morell-Tàrrega 1-0

Juv 25 Setiem.-Balaguer 1-0

Catllar-Igualada 2-0

Amposta-Mollerussa 5-1

Lleida-Rapitenca 2-2

Vilanova-S. Ildefons 1-2

Torreforta-Santboià 0-4

Primera catalana

L’Ascó va empatar al camp del Masnou, i lidera en solitari la classificació.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 22 35 23 46

2. Catllar 22 33 23 45

3. Santboià 22 45 22 41

4. S. Ildefons 22 38 28 35

5. Vilanova 22 27 23 34

6. Reddis 22 33 26 31

7. Viladecans 22 30 29 31

8. Lleida 22 18 33 30

9. Rapitenca 22 33 24 30

10. Torredembarra 22 35 33 29

11. Amposta 22 35 29 29

12. Almacelles 22 25 31 29

13. Balaguer 22 25 27 26

14. Tàrrega 22 20 22 25

15. Igualada 22 20 34 22

16. Juv 25 Setiem. 22 21 32 21

17. Mollerussa 22 24 39 19

18. Torreforta 22 31 50 18
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ESPORTS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès,
acompanyat del vicepresident
de la Diputació, Pere Panisello, i
el president del Trail Roquetes
Associació Esportiva i Cultural,
Albert Segura, han presentant
aquesta setmana la primera
Ultra Trail Estels del Sud que se
celebrarà els dies 2 i 3 de maig
al Massís dels Ports.
La Ultra Trail Estels del Sud ha
estat organitzada pel Trail

Roquetes Associació Esportiva i
Cultura i l’empresa de promo-
cions esportives Kebo Events
amb la col·laboració d’entitats i
institucions públiques del territo-
ri. Aquesta prova que neix amb
l’objectiu d’unir en un mateix
escenari la pràctica de l’activitat
esportiva d’alt nivell i l’amateur,
juntament amb la promoció del
territori des de la vocació de
respecte, conservació i promo-
ció de l’entorn natural. 

Ultra Trail Estels del Sud
2 I 3 DE MAIGDIUMENGE PASSAT

Diada de l’Handbol femení català

Un any més, i ja són cinc, es
celebrà la V Diada de
l’Handbol Femení Català
organitzada per l’Ajuntament
de Vilanova del Camí, el Club
Handbol Vilanova del Camí i
la Federació Catalana
d’Handbol, es va realitzar el
diumenge 1 de març al
Poliesportiu Municipal de
Can Titó de Vilanova del
Camí i aplegà diferents activi-
tats, entre la que es troba la
Trobada HandboliCat
Femenina.
En aquesta cinquena edició,
la Trobada HandboliCat
Femenina es va dur a terme
des de les 9:00 a les 17:30
hores, així que tots els
equips disputaren partits a
les diferents pistes durant el 

matí i la tarda. 
En el que referència a l’equip
aleví Tortosa, encara que
com a diada no es comptabi-
litzaven els resultats del par

tits, les tortosines van obte-
nir marcadors favorables,
guanyant tots els partits que
van disputar.
Van derrotar a l’equip de La
Llagosta, a l’Igualada, als
Molins de Rei, i finalment al
Castelldefels. Les noies que
van jugar van ser: Maria
Subirats, Anna Subirats, Elba
Martorell, Blanca Viñas,
Julene Vaquer, Cinta Duran,
Idoia Clemente i Núria
Aragonés. Entrenades per
Georgina i Catriel.

CB CANTAIRES ALSO CASALS. A CAMBRILS

Setena victòria seguida
Un batallador CB Cambrils A
posaria contra les cordes a l’e-
quip tortosí en l'últim quart
però la tenacitat  i la paciència
dels nois de l’Also Casals
Instalacions SL CB Cantaires
van donar el fruit final.
Començava el partit l'equip
local marcant el ritme i en el
segon quart els ebrencs acon-
seguirien un avantatge. Al des-
cans en 27-40. Però la concen-
tració i la regularitat es perdia
en el tercer quart on el
Cambrils faria un parcial de
23/12. L'últim i decisiu quart

no era apte per a cardíacs.
Després de treure una avantat-
ge de 13 punts i faltant només
4 minuts, el Cantaires perdia de
5 punts. Aconseguint ser real-
ment forts mentalment per
donar  la volta al resultat advers
i amb molt de caràcter portant-
se els punts per la mínima 68-
70. “Felicitar la complicitat dels
jugadors i el minuts de qualitat
de tot l'equip per igual i per la
gran tasca realitzada”.
Diumenge (19h) al pavelló de
Ferreries, contra el Valls, pro-
per partit.

Festa de la Moto, a Roquetes
Aquest diumenge, el Moto Club Roquetes organitzarà la desena Festa de la
Moto de Roquetes, oberta a tot tipus de ciclomotors i motocicletes. El lloc de
la concentració serà a les 9.00, al Rostidor de l'Observatori de l'Ebre. El pro-
grama serà el següent: a les 9.00 es realitzaran les inscripcions; a les 9.30 es
dinarà en els rostidors de l'Observatori; a les 11.30 faran una ruta Roquetes-Els
Reguers-Jesús i Roquetes i a les 12.30 tornaran a punt de partida.

CLUB VOLEI ROQUETES

Tots van jugar a casa
El passat dissabte dia 28 de febrer, a Roquetes es va celebrar un
dia de marató de volei on els 8 equips del club tots jugaven a casa.
El juvenil femení que va rebre al Frederic Mistral Tècnic Eulàlia, 1-3
amb parcials (19-25, 22-25, 25-22 i 16-25). L'infantil masculí que
van rebre al Balàfia Vòlei. 2-3 amb parcials (25-15, 25-11, 19-25, 11-
25 i 10-15). Per la tarda es van celebrar els 6 partits restants.
L'equip sènior femení va rebre al C.V.Vall d'Hebron "C", 3-0 amb par-
cials (25-7, 25-9 i 25-21). Al mateix moment van jugar els cadets que
van rebre a l'Arenys. 3-1 amb parcials (21-25, 25-15, 25-23 i 25-15).
Seguidament, l'equip infantil femení va jugar contra l'AE Molins
Vermell. 2-3 amb parcials (18-25, 25-20, 14-25, 25-17 i 11-15). El
sènior de segona catalana va rebre a L'Aula. 3-1 amb parcials (25-
18, 25-20, 12-25 i 25-20). Per últim, van jugar el juvenil masculí que
van rebre al C.V.Mataró. Els roquetencs, tot i fer un partit amb els
sets molt ajustats van guanyar per 3-0 amb parcials (25-20, 25-22 i
25-22). I el sènior masculí de primera catalana va rebre a l'Apicat
vòlei Associació. Aquests també es van imposar per 3-0 amb par-
cials molts ajustats (27-25, 28-26 i 25-21).

Va tindre lloc a Ulldecona la
Semifinal  Twirling de Catalunya de
la zona Sud, participant 9 clubs. Es
van realitzar mes de 200 exercicis.
Va hi haure molta participació i
molta afluència de public.
Van haver-hi bons resultats pels 

participants ebrencs i pel que res-
pecta al CT Tortosa “tots els exer-
cicis presentats per part  passen a
la final de twirling Catalunya zona
sud que tindra lloc a la capital del
Baix Ebre els propers 21/22 de
març al pavelló de Ferreries”.

Semifinal Catalunya Sud

Regularitat 4a
TWIRLING

El Vilalba va fer un gran pas endavant per seguir en zona d’ascens
en guanyar a l’Ebre Escola (0-2). El debutant Kleiber va ser letal quan
el resultat era incert aconseguint el 0-2, a poc del final. Diumenge,
a Vilalba, on s’han estrenat banquetes, els de Robert Avinyó rebran
el líder Olímpic, equip que pot sentenciar el titol o pot veure com s’a-
justa la part alta amb Ascó i J. i Maria que apreten per darrera. 

Vilalba-Olímpic, ascens en joc

La Fase sector es va disputar al Pavelló Olímpic de la vall d’Ebron
a Barcelona. El nucli de tecnificació participava amb quatre com-
petidors. -60 k Marc Castellà va quedar tercer, fent una gran com-
petició i aconseguint  la classificació per la fase final. -66 k Jordi
Borrell va guanyar tots els combats amb una competició molt
bona, tot i esta malalt, va quedar segon  aconseguint la classifica-
ció per la fase final. -73 k Cristòfol  Dauden, va perdre el primer
combat i quedà eliminat de la competició. -90 k Oscar Gómez, va
quedar cinquè.  La fase final és a Pinto el proper dia  7 de Març.
La pròxima cita es el dia 28 a la super  copa d’Espanya sènior
amb -48k Daine Cordero. -60k Marc Castella, -66k Jordi Borrell i -
73k Cristòfol Dauden. El dia 1 copa d’Espanya A Infantil Tenerife
amb -44 Julia Borrell, -42 Pol Ciurana i -50k Sergi Sangenis.
Així mateix, a la Súper Copa d’Espanya absolut ciutat de
Barcelona,  28/02/2015, el nucli de tecnificació participava amb
quatre competidors.  I a la Copa D’Espanya A de la categoria
Infantil a Tenerifex, 01/03/2015, va participar amb tres competi-
dors.

Nucli de tecnificació
JUDO

JUGADORNº
Alex Alegre
Albert Alegre
David Pujol
Nicolas Rios
Raul Tomas
Josep Reverte
Flore Alegre
Maian

54
42
25
22
20
17
16
16

1
2
3
4
5
6
7
8

ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

Jose Luis Amador
Joaquin Miralles
Miguel Malras
Victor Gil
Raul Martinez
Fernando 
Mustafha
Roger Blanc

42
38
33
31
24
23
23

1
2
3
4
5
6
7
8

ARNES
Nº P.

JUGADORNº
Alexis Pedraza
Fernando Maña
Nacho Aroca
Oriol Biarnes
Albert Troyano
Albert Miro
Sisco Mendez
Xavi Suarez

51
33
32
22
19
14
13
13

1
2
3
4
5
6
7
8

ASCÓ B
Nº P. JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Toni Mañe
Miguel Gonzalez
Ruben Brull
Ivan Blade
Alex Grau
Roger Mora

47
38
29
27
26
24
23
22

1
2
3
4
5
6
7
8

BENISSANET
Nº P.

JUGADORNº
Pau Povill
Jordi Segura
Oriol Salvado
David Domenech
Robert Martorell
Alvar Ramos
Wili
Josep Soro

49
43
34
31
30
18
18
12

1
2
3
4
5
6
7
8

BOT
Nº P. JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Toni Mañe
Miguel Gonzalez
Ruben Brull
Ivan Blade
Alex Grau
Roger Mora

47
38
29
27
26
24
23
22

1
2
3
4
5
6
7
8

BENISSANET
Nº P.

JUGADORNº
Marc Gilabert
Elvis Balagué
Toni Sanz
Hristo
Roger Prats
Hector Monteso
Jonatan Melich
Jordi Alifonso

34
28
24
23
18
17
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMARLES B
Nº P. JUGADORNº

Diego Gonzalez
Lluís Matamoros
Jordi Baucells
David Espuny
Paco Rodriguez
Pau Jornet
Toni Aranda
Pau Galiana

34
30
29
28
27
24
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8

EBRE ESCOLA
Nº P.

Joaquin Celma
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«Per a tots els gustos». Avui: Bacallà a la Brás
RECEPTES AMB HISTÒRIA

Es diu que aquest plat va ser inventat per un taverner del Barri
Alt de Lisboa anomenat Brás, encara que signava com Braz (que
és la grafia antiga en portuguès) perquè així li donava més
«caché» al nom. Segons aquesta història, aquest cuiner va apro-
fitar bacallà a la planxa que havia sobrat, el va barrejar amb pata-
tes fregides i quallar amb un remenat d'ou. Llegenda? Realitat?
Molts plats encara vigents en la actualitat han estat resultat d'e-
rrors, enginy o casualitat...... com la famosa «Tarta Tatin»... Ja
en parlarem properament.
Aquest plat és senzill, econòmic i molt gustos.

Maridatge

Vi  Blanc fermentat en bota (temperatura 12º)

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 4 trossos de bacallà dessalat (es pot fer servir ba
callà esqueixat)
• 2 cebes mitjanes
• 750 g de patates
• Oli d'oliva
• 2 alls
• 2 fulles de llorer
• 6 ous
• Julivert
• Sal i pebre
• Olives negres d'Aragó

PREPARACIÓ:
En una cassola amb una mica d'oli, es sofregeixen les cebes ta-
llades i els alls tallats a làmines o picats. Afegir-hi les fulles de
llorer. Quan la ceba comença a estar tova, s'afegeix el bacallà
esmicolat, es deixa ofegar una estona a foc lent i es retira. Es
tallen les patates en juliana com per fer patates palla, es fregei-
xen en oli calent i es deixen escórrer en paper de cuina perquè
absorbeixi l'oli sobrant. Les patates han d'estar ben daurades i
cruixents.  Un cop fregides, s'afegeixen a la cassola on hi ha la
ceba i el bacallà i es barreja. Es baten els ous en un bol, es po-
sa la cassola al foc i s'afegeixen els ous batuts. Cal remenar-ho
bé, però sense deixar que l'ou qualli, sinó que ha de conservar

una certa humitat. S'hi posa pebre negre i, si cal, sal. És millor
afegir sal al final, perquè el bacallà, tot i estar dessalat, podria
tenir encara un punt salat. Es decora amb el julivert picat i oli-
ves negres.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè. Al final del dia arribaran algunes bandes de núvols alts al terç
nord.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Mínimes semblants o lleugerament més baixes, sobretot en zones on encal-
mi el vent. Es mouran entre -7 i -2 ºC al Pirineu, entre -3 i 2 ºC al Prepirineu,
entre -1 i 4 ºC a la depressió Central i al prelitoral, i entre 3 i 8 ºC al litoral.
Les màximes seran lleugerament o moderadament més altes al terç nord,
sobretot al Pirineu. A la resta del territori seran semblants, o lleugerament
més baixes a la meitat sud del litoral. Oscil·laran entre 10 i 15 ºC al Pirineu,
i entre 13 i 18 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà excel·lent en general.

Vent
Fins a mig matí bufarà mestral entre fluix i moderat al terç sud del país. A
la resta del territori el vent bufarà fluix i de direcció variable, amb predomi-
ni del component sud durant les hores centrals de la jornada. A banda, al
litoral i prelitoral nord s'imposarà el component nord, més reforçat fins a
mig matí quan hi haurà alguns cops forts. A partir del vespre quedarà fluix
i de direcció variable en general.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 5°

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels

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

Ruiz Félez, Jaime

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

Barreda - Sorli C.B

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106

Ulldemolins Reverter, Xavier      

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Xavier Ferre - Lluis Ferre

Passeig Canal, 7  (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur                 

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

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

Respecte a la teva salut, evita els enuigs
innecessaris, no t’aporten gens i sol et
creen malestar. És possible que necessi-
tis més vitamines. 

Taure
20/4 al 19/5

És el moment que revisis certs comporta-
ments del passat. Si fumes, és un bon
moment per tractar de millorar una mica
la teva vida..

Bessons
20/5 al 21/6

S’apropen  millores en la teva vida  amorosa.
Respecte a la teva salut, si pots  donar-te un
respir fes-ho. Intenta descansar de forma
més intel·ligent .

Cranc
22/6 al 21/7

Pensa  que pots treure més partit  als teus
moments de lleure, sobretot ara que s’apro-
pa una agradable sorpresa tot i que es pos-
siblement trigarà uns dies.  

Lleó
22/7 al 22/8

Si t’oblides de certs pensaments oxige-
naràs la teva ment. Unes vacances et sen-
tirien molt bé, ja que no has descansat
tant com necessitaves. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui pots refredar-te , així que evita que el
fred afecti a la teva gola. Bona etapa per
tot el que hagi de veure amb el treball
intel.lectual.

Balança
22/9 al 22/10

Ara mateix tot el que necessites és
tranquil·litat. Deixa les tensions per un altre
moment. Bon moment per a practicar esport
i començar a ficar-se en forma.

Escorpí
22/10 al 21/11

Has d’invertir més el teu temps en el teu cos
i relaxa més la teva ment. Els beneficis que
aconseguiràs així seran innegables. A la
feina et reconeixeran el teu treball.   

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a la teva salut , pensa bé el que et
convé i actua amb saviesa. Hi ha algú que vol
aprofitar-se de tu , ves amb els ulls ben oberts.
Es possible que sorgeixi alguna despesa extra. 

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Venus i el Sol  per la teva casa vuit
indica que viuràs una etapa  on pots descarre-
gar les teves tensions  amb més facilitat.
Gaudiràs de bones relacions personals.    

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs l’oportunitat de poder superar aques-
tes petites xacres que vens arrossegant des
de fa dies. Deixa que et cuidin a casa teva.
Tindràs un cap de setmana molt acitu.  

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus i el sol per la teva casa
sis indica que tens bones defenses en
aquest moment. Un somriure pot alegrar-te
el dia a tu i als que t’envolten.   

CARTELERA CINES

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

EL FRANCOTIRADOR 
divendres 6: 18.00-20.25
dissabte 7: 18.00-20.25
diumenge 8: 18.00-20.25
dilluns 9 a dijous 12: 18.00-20.25
KINGSMAN 
divendres 6: 18.00-22.15
dissabte 7: 18.00-22.15
diumenge 8: 18.00-22.15
dilluns 9 a dijous 12: 18.00-22.15
KINGSMAN 
divendres 6: 20.15-00.25
dissabte 7: 16.00-20.15-00.25
diumenge 8: 16.00-20.15
dilluns 9 a dijous 12: 20.15
LA MUJER DE NEGRO
divendres 6: 20.20-00.35
dissabte 7: 16.00-20.20-00.35
diumenge 8:16.00-20.20
dilluns 9 a dijous 12: 20.20
LA MUJER DE NEGRO
divendres 6: 18.20-22.30
dissabte 7: 18.20-22.30
diumenge 8:18.20-22.30
dilluns 9 a dijous 12: 18.20-22.30
50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 6: 18.00-20.15-22.30-
00.45
dissabte 7: 18.00-20.15-22.30-00.45
diumenge 8: 18.00-20.15-22.30
dilluns 9 a dijous 12: 118.00-20.15-
22.30
50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 6: 19.30-22.00-00.20
dissabte 7: 17.00-19.30-22.00-00.20
diumenge 8:  17.00-19.30-22.00
dilluns 9 a dijous 12: 19.30-22.00
50 SOMBRAS DE GREY 
dissabte 7: 15.50
diumenge 8: 15.50
EL LIBRO DE LA VIDA
dissabte 7: 16.00
diumenge 8: 16.00
EL LIBRO DE LA VIDA
divendres 6: 18.15
dissabte 7: 18.15

diumenge 8:  18.15
dilluns 9 a dijous 12: 18.15
EX MACHINA
divendres 6: 18.10-20.20-22.30-
00.40
dissabte 7: 18.10-20.20-22.30-00.40
diumenge 8: 18.10-20.20-22.30
dilluns 9 a dijous 12: 18.10-20.20-
22.30
BIG HERO 6 
dissabte 7 i diumenge 8: 16.00
EL DESTINO DE JÚPITER
divendres 6: 17.55-20.10-22.25-
00.40
dissabte 7: 17.55-20.10-22.25-00.40
diumenge 8: 17.55-20.10-22.25
dilluns 9 a dijous 12: 17.55-20.10-
22.25
BOB ESPONJA
divendres 6: 18.15
dissabte 7: 16.15-18.15
diumenge 8: 16.15-18.15
dilluns 9 a dijous 12: 18.15
ANNIE
dissabte 7 i diumenge 8: 15.50
LA TEORIA DEL TODO 
divendres 6: 20.15-22.30-00.45
dissabte 7: 20.15-22.30-00.45
diumenge 8: 20.15-22.30
dilluns 9 a dijous 12: 20.15-22.30
LOS CABALLEROS DEL ZODIACO
divendres 6: 18.10-20.10
dissabte 7: 16.10-18.10-20.10
diumenge 8: 16.10-18.10-20.10
dilluns 9 a dijous 12: 18.10-20.10
LOS CABALLEROS DEL ZODIACO
dissabte 7 i diumenge 8: 16.30
VENGANZA 
divendres 6: 22.40-00.45
dissabte 7: 22.40-00.45
diumenge 8:  22.40
dilluns 9 a dijous 12: 22.40
BIRDMAN
divendres 6: 20.00-22.15-00.30
dissabte 7: 20.00-22.15-00.30
diumenge 8:  20.00-22.15
dilluns 9 a dijous 12: 20.00-22.15
EL FRANCOTIRADOR 
divendres 6: 22.00-00.25
dissabte 7: 22.00-00.25

diumenge 8: 22.00
dilluns 9 a dijous 12: 22.00
PERDIENDO EL NORTE
divendres 6: 18.20-20.20-22.20-
00.20
dissabte 7: 16.20-18.20-20.20-
22.20-00.20
diumenge 8:  16.20-18.20-20.20-
22.20
dilluns 9 a dijous 12: 16.20-18.20-
20.20-22.20
DORAEMON català
dissabte 7 diumenge 8: 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 6 i dimecres 11: 19.00-
21.45
dissabte 7: 19.00
diumenge 8: 16.30
dilluns 9, dimarts 10 i dijous 12 :
19.30-21.45
EL FRANCOTIRADOR
divendres 6 i dimecres 11: 21.45
dissabte 7: 21.00-23-45
diumenge 8: 21.30
dilluns 9, dimarts 10 i dijous 12:
21.45
50 SOMBRAS DE GREY
dissabte 7: 21:30-23:45
diumenge 8: 19:00-21:30
NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓN 
divendres 6 i dimecres 11: 20:00-
21:45
dissabte 7: 18:15-20:00-21:45-
23:45
diumenge 8: 18:15-20:00-21:45
dilluns 9, dimarts 10 i dijous 12:
21:45

BIG HERO 6 (català)
dissabte 7: 16:00
BOB ESPONJA (digital)
divendres 6 i dimecres 11: 18:00
dissabte 7: 17:50
diumenge 8: 16:30
LOS PINGÜINOS DE MADAGAS-
CAR
divendres 6 i dimecres 11: 19:30
dissabte 7: 16:30
diumenge 8: 16:30
dilluns 9, dimarts 10 i dijous 12:
18:00
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 6 i dimecres 11: 18.00-
20.00-21:45
dissabte 7:  16.30-18.15-20.00-
21:45-23.45
diumenge 8: 16.30-18.15-20.00-
21:45
dilluns 9, dimarts 10 i dijous 11:
19.30-21:45

Cinema Ascó (Casal
Municipal)

V3NGANZA
diumenge 1: 18:00h

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

V3NGANZA
diumenge 8: 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
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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

MegaCaja 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 disponibili-
tat horària. 
Sara 677039081

Cambreramb experiència,
amb discapacitat del 44%
que no m'impideix treba-
llar.Amposta i
comarca.Tlf.650756727

VARIOS Ñ

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

Tlf.680 968 290

RELAXÑ

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

FENG SHUI
Taller práctic de deco-
ració. T'ensenyarem a
aplicar-ho en el teu
habitatge o negoci
per crear espais on 

l'energia flueixi 
positivament. Tortosa. 
Tlf. 680.724.644



DIVENDRES 6
DE MARÇ
DE 201524

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

«»«»

A L’ÚLTIMA

Més Ebre: A la teva bio-
grafia es fusionen de
manera perfecta el biò-
graf, l'historiador i l'assa-
gista. Com va arribar
aquesta simbiosi?
Eduardo Margaretto: Des
que, fa ja molts anys, vaig
decidir embarcar-me en
aquest projecte, vaig tenir
molt clar que per entendre
de veritat la personalitat i l'o-
bra de John Fante calia fon-
dre en una mateixa història,
en una mateixa novel·la, els
contextos històrics que van
marcar la seva vida (l'emi-
gració italiana, la Gran
Depressió, la II Guerra
Mundial, la Caça de Bruixes
a Hollywood, etc) i l'anàlisi
assagístic del seu estil litera-
ri (l'autobiografia com a
gènere novel·lesc, l'ús de la

primera o la tercera persona
narrativa, el seu particular
desenvolupament dels per-
sonatges, la narració d'un
mateix fet des de diferents
perspectives, etc ...). Pel
que fa a l'aspecte estricta-
ment biogràfic, tenia molt
clar que havia de fugir dels
plantejaments estàndards i
submergir-me en els petits
detalls de la seva vida que,
en definitiva, són els que
acaben per definir l'existèn-
cia real de qualsevol perso-
na.
ME: La teva ascendència
italiana va tenir alguna
cosa a veure amb la teva
passió per John Fante?
EM: Sens dubte. És veritat
que jo vaig descobrir a
Fante fa uns trenta anys
quan vaig llegir el llibre
Dones de Charles Bukowski,
on el cita com la seva major
influència i que el primer que
em va impactar va ser la
seva tremenda força literà-
ria. No obstant això, quan
vaig aprofundir en la seva
obra vaig trobar un món,
unes vivències tan italianes
que em resultaven molt fami-
liars i en les que vaig veure
reflectida la meva vida de fill
d'emigrants procedents
d'Itàlia. Llavors ja no hi va
haver marxa enrere.
ME: Quan s'escriu una
biografia, exactament,
què es pretén?
EM: Com diu el refranyer,
cada mestre té el seu llibret
i, suposo, que cada biògraf
té les seves pròpies preten-
sions. En el meu cas, en pri-
mer lloc va ser un acte de
justícia, ja que em semblava
increïble que ningú sabés
res d'ell a Espanya. En

segon lloc, molt aviat tot es
va convertir en una cosa
semblant a escriure sobre
un amic que tant m'havia aju-
dat en nits solitàries ... i ja
se sap, a un amic no li pots
fallar! Per descomptat, un
sempre té aquesta petita
vanitat de creure que està
contribuint a la difusió d'es-
criptors i llibres importants.
ME: Es nota que la teva
biografia de John Fante I'
has treballat amb molta
estima i passió. Quant hi
ha d'Eduardo Margaretto
en el llibre?
EM: Confio en què,
almenys, es notin els molts
dies, mesos i anys que m'he
dedicat a la lectura dels lli-
bres de Fante, a l'estudi dels
seus recursos narratius, a la
investigació de qualsevol
detall de la seva vida ... En
un pla més personal, l'es-
criptor italoamericà, la seva
vida i la seva obra, m'ha
permès expressar per escrit
moltes coses “meves”,
sobretot perquè una de les
meves premisses va ser que
aquest llibre es pogués llegir
“gairebé” com una novel·la,
ja que estic convençut que
aquesta és la línia concep-
tual més adequada per a la
biografia moderna.
ME: En aquest sentit, per
què creus que la inteli-
genzia espanyola va dei-
xar de banda la biografia
pràcticament durant tot
el segle XX?
EM: Realment no crec que
la deixés de costat, el que
va passar és que l'aparell
polític va utilitzar la biografia
com arma propagandística.
Així, les biografies es dedi-
caven a personatges afins al

govern o dictadura de torn i
tenien com a únic fi exalçar,
normalment amb escàs
rigor i molta exageració, les
virtuts històriques, socials o
polítiques d'aquests perso-
natges. Avui per sort tot
això ha quedat enrere i
molts escriptors assagen
plantejaments molt interes-
sants per afrontar el gènere
biogràfic.
ME: Personalment ha
estat per a mi una sor-
presa les constants
referències que aportes
al llibre sobre el cinema,
una sorpresa molt esti-
mulant i agraïda. Es nota
la influència de
Hollywood en l'obra de
Fante?
EM: La relació de Fante
amb Hollywood és un argu-
ment fascinant. Va arribar a
ser un guionista molt presti-
giós i molt ben pagat (en el
seu millor moment podia
cobrar més de 3000 $ set-
manals, 3000 $ de l'època!).
Això li va permetre treballar
amb els més grans, fins i tot
amb Orson Welles, mantenir
a la seva nombrosa família i
viure en una mansió de
Malibú. Però, també va
haver de dedicar moltíssim
temps a escriure un guió
darrere l'altre, cosa que li
dificultava centrar-se en el
seu treball d'escriptor. Per
ser sincers, Fante odiava el
cinema, odiava als produc-
tors que ni  tan sols llegien
els guions, odiava aquesta
'trituradora industrial' en què
ja s'havia convertit
Hollywood. Ho va deixar
molt clar l'any 1934 en una
carta que li va escriure a
H.L. Mencken, el seu mentor

literari: "Escriure per al cine-
ma no té res a veure amb
escriure llibres. No es
necessita cervell per apan-
yar una pel·lícula. Qualsevol
idiota pot fer-ho. [...] Per
molts motius mai hagues
volgut treballar a Hollywood.
De fet, tendeix a arruïnar a
un bon escriptor".
Cenyint-me estrictament a la
teva pregunta, no crec que
el seu treball com a guionis-
ta influís en l'escriptura de
Fante, en el seu estil narra-
tiu, però per descomptat sí
ho va fer Hollywood, el seu
ambient, els seus secrets,
cosa que es descobreix en
bastans dels seus llibres, en
els que no falten nombrosos
esments a grans estrelles
del cel·luloide o al les seves
vivències a la meca del cine-
ma.
ME: Quines dos obres de
Fante destacaries per als
nostres lectors?

EM: Jo sempre aconsello
que llegeixin TOTS els llibres
de Fante (riu) però segura-
ment això té molt a veure
amb la meva personalitat
obsessiva. Per descomptat,
no crec que ningú surti
defraudat de la lectura de
Pregunta-li a la pols, la histò-
ria d'un jove aspirant a
escriptor que intenta trobar
el seu lloc a la vida, o La ger-
mandat del raïm, monumen-
tal elegia al pare amb què un
Fante adult s'enfronta a l’e-
tern conflicte entre tradició i
món modern .., però com
oblidar Espera a la primave-
ra, Bandini, dramàtic retrat
d'una família d'immigrants
italians que se les veu i se
les desitja per espantar la
pobresa, o Somnis de
Bunker Hill, que narra les
increïbles peripècies d'un
jove que ha arribat a Los
Angeles per convertir-se en
guionista de Hollywood?

Eduardo Margaretto, escriptor del llibre John
Fante, vidas y obra. Como un soneto sin estrambote

Eduardo Margaretto va
néixer a València però ha
passat pràcticament tota
la seva vida entre
Barcelona i Madrid. Fa
uns mesos, fugint de la
gran ciutat, va descobrir
el Delta de l'Ebre i, des
de llavors, viu a La
Ràpita. Acaba de publi-
car una excel·lent biogra-
fia sobre John Fante, l'es-
criptor americà nascut a
Denver (Colorado) i d'as-
cendència italiana, que,
com l'autor del llibre,
sempre va reivindicar la
seva italianitat. Una fasci-
nant biografia en què es
confonen biògraf i bio-
grafiat.

Ha escrit aquesta fascinant biografia on es confon biògraf i biografiat

PRESENTARÀ EL SEU DARRER LLIBRE AQUEST MES A TORTOSA, SANT CARLES DE LA RÀPITA I VINARÒS

ACTUALITAT

EDUARDO SÀNCHEZ


