
«»

diari ebrediari
DIVENDRES 13 DE MARÇ DE 2015    núm. 756

12.000
EXEMPLARS

«»«»

Terres de l’Ebre. La Generalitat licita les
obres de millora del drenatge per evitar
inundacions a la C-12, a Tortosa.                  P4

Esports. El Grup Xou Petit del Club Patí
l’Aldea, campió d’Espanya, el cap de setmana
passat a Saragossa.      P11

Terres de l’Ebre. Netejada popular dels
espais naturals del delta de l’Ebre. Per primer
cop, serà de forma conjunta.                           P5
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Certificació com a Destinació de Turisme Esportiu, especialitat en vela i submarinisme, “d’alt nivell” Discrepances polítiques 

Les festes taurines al nostre territori han tornat a
ser motiu de disputes polítiques. Les discrepances
han esclatat. L’Agrupació de Penyes i Comissions
Taurines ha demanat als partits que “no facin políti-
ca amb els bous” i va anunciar mobilitzacions per tal
de defensar aquesta activitat.                          P3

El director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, ha estat l’encarregat de lliurar a l’alcalde de
l’Ametlla, Andreu Martí, el diploma que acredita el municipi com a Destinació de Turisme Esportiu (DTE). Al
Centre d’Interpretació de la Pesca (CIP) també s’han donat les plaques acreditatives als 15 establiments
del municipi com a membres d’aquest segell d’especialització en vela i submarinisme, pioner a Catalunya,
impulsat per l’Agència Catalana de Turisme. Satisfacció a la Cala per tot el que comporta aquesta etique-
ta. P3

Destinació: l’AmetllaDestinació: l’Ametlla Nova polèmicaNova polèmica
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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 

“Ja ha passat 
1 any!”

Ahir l'Ametlla de Mar va tenir l'honor de ser
guardonada per l’Agència Catalana de Turisme
amb el diploma que l'acredita com a Destinació
de Turisme Esportiu Especialitzada en vela i
submarinisme “al nivell més alt”. Tenint en
compte que 68 municipis estan esperant obte-
nir aquesta distinció i que en 12 anys només se
n’han lliurat 14, un pot imaginar l'orgull de la
població i l'impuls que això pot comportar a par-
tir d'ara per La Cala. Aquest segell que certifica

que la destinació garanteix la pràctica de sub-
marinisme i vela, de tot segur augmentarà el
turisme a la població i com a conseqüència
podem imaginar una millorà econòmica a la
zona.Però no tot han sigut flors i violes aquesta
setmana, la polèmica ha estat servida amb
motiu dels espectacles taurins al territori i les
desavinences entre les forces polítiques han
marcat l'agenda. 

Editorial
Satisfacció calera

Si hi ha alguna cosa de la que ens sen-
tim orgullosos en totes les accions de
govern que hem realitzat al llarg d’a-
quests darrers 12 anys és precisament
la de poder dir en veu alta que hem pen-
sat en gran i que les nostres perspecti-
ves de creixement i de posar la població
al dia no han fet que oblidem una de les
nostres obligacions,  la de vetllar pel lle-
gat del nostre passat.
Aquesta ha estat una condició autoimpo-
sada per la gent de CiU a l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar en totes aquelles
accions que hem desenvolupat, per molt
avantguardistes que aquestes hagin
estat.
Som molt conscients que el sentiment
de pertinença i la dignificació de la nos-
tra història, moltes vegades lligada al
patrimoni natural que ens envolta, són
fonamentals en la unió i la força d’un
poble.
A La Cala tenim un entorn privilegiat que
cal gestionar amb molta sensibilitat,
donat que no només l’hem de mantenir,
sinó que l’hem de millorar, i això no ens
ha de privar de poder avançar amb els
temps i permetre la millora de l’estat del
benestar.
En el seu dia vam redactar el Pla de
Gestió del Litoral Costaner de l’Ametlla
de Mar, una radiografia del que calia
mantenir i millorar per a què la nostra
població no perdés cap de les seves
millors essències naturals.
Des de llavors, en cadascuna de les
accions que emprenem, sempre hi ha
l’atenció que es mereix cada pam de
terreny, com quan hem renaturalitzat
Port olivet evitant la urbanització 66
hectàrees del sector, hem millorat tra-
jectes del GR-92, hem adquirit espais
privats costaners que hem retornat a
l’ús públic, hem treballat per recuperar
les principals llacunes costaneres del
municipi com ara Santes Creus, Sant
Jordi, recentment l’estany Tort i pròxi-
mament l’Estany, així com els seus hàbi-
tats autòctons. I seguirem treballant en
la recuperació i millora del Port de
l’Estany amb un projecte engrescador.
Tot això amb la tasca feta amb les cinc
Banderes Blaves a les platges, o si par-
lem de vies blaves o senders, el camí de
Ronda de la Cala també va estar guardo-
nat amb la distinció 2014 i per segon
any, el Centre d'Interpretació de la
Pesca de l'Ametlla de Mar també forma
part dels centres blaus, a més de les

set Banderes de Platges Verges atorga-
des per Ecologistes en Acció. Alhora
hem fet els deures urbans, convertint-
nos en població capdavantera a les
Terres de l’Ebre en el reciclatge selec-
tiu.
Això no ha evitat que pensem en el futur
i en les noves tecnologies, aplicant polí-
tiques innovadores. Prova d’això és la
iniciativa que permet als ciutadans de
l’Ametlla de Mar poder gaudir de conne-
xió a la xarxa mitjançant la fibra òptica a
velocitats de més de 50mb i que en
poques setmanes es convertiran en
100mb, cosa que també fa més compe-
titives les nostres empreses. Projectes
smart per a les nostres platges i la cre-
ació d’app’s i tecnologies que no només
faciliten l’accés a informació dels nos-
tres ciutadans i visitants, sinó que
també permeten la interacció i poten-
cien la transparència.
Combinar el llegat del passat i l’aplica-
ció de tecnologia ens han ajudat a posar
els fonaments d’una societat avançada
preparada per complir amb els seus
anhels de futur.

Andreu Martí i Garcia, alcalde de
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Anar endavant, respectant el passat

OPINIÓ

El Consell Comarcal del Baix Ebre lliura una placa comme-
morativa a la roquetenca centena ̀ria Maria Cinta Carles
Estupiñà
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler,
ha fet entrega d’una placa commemorativa a la centena ̀ria
roquetenca Maria Cinta Carles Estupin ̃à. L’acte de lliurament
s’ha realitzat en el marc d’una trobada institucional en la qual
també ha participat l’alcalde de Roquetes, Francesc Gas, i la
directora dels serveis territorials de Benestar i Família,
Manolita Cid.
Maria Cinta Carles Estupin ̃à va néixer, igual que tots els seus
avantpassats, al municipi de Roquetes. Persona valenta i
activa, Maria Cinta s’ha dedicat a les tasques d’agricultura i
a la ramaderia cuidant vaques, porcs, gallines, etc.
Actualment es troba en plenes facultats i disposa de 5 ne ́ts
i 6 besnéts.

El Consell Comarcal del Baix Ebre lliura
una placa commemorativa a la 

roquetenca centenària Maria Cinta
Carles Estupiñà

ACTUALITAT

La Regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita va orga-
nitzar ahir dijous, 12 de
març,  l’acte de lliurament
del V Premi Núria Prades,
concedit a Daniel Pagès
Garcia pel treball de recerca
"Disseny, construcció i
manual d'ús d'un mòdul de
manteniment de zebra fish
per a experimentació ani-
mal", i de l'accèssit que ha
estat pera  Dani Badia Roig
per "Reproducció, desenvo-
lupament larvari i cultiu de
l'eriçó Paracentrotus livi-
dus". En l’acte, es va fer una
xerrada sobre el caragol

poma, a càrrec d’Hernan
Subirats, extècnic del
Departament d’Agricultura.  
El Premi Núria Prades està
organitzat per l’Institut Els
Alfacs i l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita  i va diri-
git als alumnes de batxillerat
i cicles formatius dels insti-
tuts de les Terres de l’Ebre i
El Baix Maestrat. La temàti-
ca ha d’estar relacionada
amb l’aqüicultura, l’ecologia
aquàtica, la mar
Mediterrània, el riu Ebre,
l’estalvi dels recursos
hídrics i la sostenibilitat de
la badia dels Alfacs.

V Premi Núria Prades, a la Ràpita

ACTUALITAT

"FELICITATS"
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El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre va
destacar “no podem entendre
el nostre territori sense la
presència d’espectacles tau-
rins”, per aquest motiu, Soler
va demanar “consens polític,
abans que s’acabi la present
legislatura, entre les forces del
Parlament de Catalunya que
avui en dia tenen un acord de
governabilitat”. El president va
afegir que “les tientes, més
enllà de ser una activitat prò-
piament ramadera, necessiten
la regularització perquè
puguin comptar amb visitants i
esdevenir, d’aquesta manera,
un producte turístic més de la
comarca”. De fet, tal com va
explicar l’alcalde d’Alfara de
Carles, cada any més de
15.000 turistes visiten el terri-
tori per tal de poder gaudir d’a-
quest espectacle. A més, es
calcula que cadascun d’a-
quests deixa al territori una
mitjana de 50 euros. El
mateix alcalde va agrair als
diputats ebrencs que es van
posicionar a favor de les tien-
tes, però va reconèixer,  que
se sent “decebut i enganyat”
pel paper que va realitzar el
representant d’ERC al territori
a l’hora de defensar-ho. Per la

seva banda el conseller
comarcal del PSC, Moisés
Fabra, va manifestar que “la
cursa encara no s’ha acabat”
i que “es realitzaran totes les
accions possibles per tal d’a-
conseguir la regularització d’a-
quest espectacle”. Finalment,
el president de l’Agrupació de
Penyes i Comissions Taurines
de les Terres de l’Ebre,
Joaquim Martí, va demanar als
partits polítics que “no facin
política amb els bous” i va
anunciar mobilitzacions per tal
de defensar aquesta activitat.
Davant aquestes declara-
cions, posteriorment ERC va
efectuar un comunicat on va
demanar no fer electoralisme
partidista dels bous tradicio-
nals. El diputat al Parlament de
Catalunya, Lluís Salvadó va
recordar que Esquerra sem-
pre ha plantejat que s'ha de
trobar una solució per les 'tien-
tes' de braus a Alfara de
Carles, una qüestió local, que
el govern de CiU, durant
aquests darrers quatre anys
ja hauria hagut de resoldre, i
que ha acabat rebotant al
Parlament de Catalunya.
Salvadó va lamentar que no
s'hagi afrontat la qüestió com
van fer l'any 2010 amb la
regularització dels correbous.
“Llavors es va treballar des del
consens, amb transparència i
claredat. Els partits vam anar
a una i vam aconseguir que
al darrer Ple del Parlament del
govern d'esquerres s'aprovés
la llei que protegeix els bous
tradicionals de les Terres de
l'Ebre. Ara en canvi amb 'las
tientas’ s'ha fet tot el contra-
ri”. Tant PSC com CiU van pre-
sentar una mateixa esmena a
través de la Llei de
Pressupostos que havia de
modificar la Llei de Protecció
dels animals, seguint així un
procediment una mica irregu-
lar. Aquesta esmena citava el
cas concret d'Alfara i obria la

possibilitat a fer 'tientas' per
tot Catalunya, d'aquí que
segons Salvadó “van conver-
tí un problema local que s'ha-
via de resoldre amb con-
sens des del territori i discre-
ció, en un debat de caràcter
nacional sobre el tema taurí”.
El procediment va ser interpre-
tat per una part important del
país com que s'intentava rein-
troduir les corrides sense
mort de l'animal per tot
Catalunya. Salvadó també va
fer saber que el 19 de febrer
al Parlament els grups parla-
mentaris de CiU i Esquerra van
mantenir una reunió amb l'al-
calde d'Alfara i l'ex-alcalde de
Xerta. En aquella reunió
Esquerra els va manifestar els
recels sobre l'estratègia que
estaven seguint i el fet de pre-
sentar una esmena que afec-
tava a tot Catalunya. Després
d'aquella reunió i davant la pre-
visió de què CiU mantindria
l'esmena i la votaria a favor,
ERC es va plantejar abstenir-
se en la votació de l'esmena
per no compartir ni el procedi-
ment seguit, ni que s'exten-
gués tot el fenòmen de las
'tientas' al conjunt de
Catalunya. La sorpresa va
venir quan hores abans de la

votació CiU va decidir retirar
la seva esmena i passar a
votar-la en contra perquè el
PSC presentava la mateixa. A
partir d'aquí ERC va modificar
la seva posició i es va alinear
amb la posició que els va tras-
lladar el grup de CiU. Segons
el diputat republicà, ERC està
disposada a liderar i treballar
per trobar una solució però
primer cal abandonar interes-
sos econòmics d'alguns que
no són d'Alfara, abandonar l'in-
terès electoral d'altres.
Salvadó va acusar 'CiU de fer
partidisme' i de pretendre
amagar les seves vergonyes i
el malament que ha portat
aquest procediment, traslla-
dant el mort i la responsabilitat
cap a ERC. Dimecres
Esquerra va fer un altre comu-
nicat insistint a CiU que no faci
partidisme electoralista amb
els bous i va proposar retornar
al consens territorial que va
fer possible regularitzar els
bous tradicionals, treballant
amb unitat i diàleg. Per la seva
part Gervasi Aspa, president
de la Federació de l’Ebre
d’Esquerra, va recordar que el
seu partit sempre ha defensat
regular les temptes d’Alfara, i
que el Parlament va aprovar el

4 de juny, una resolució que
demanava al Govern que
‘regulés amb urgència, mit-
jançant decret del
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,  les
actuacions pròpies de les
explotacions ramaderes de
bestiar boví brau’. Aspa va afir-
mar que ‘és al Govern de CiU,
a qui toca solucionar aquest
problema’. Per un altre costat,
Dani Andreu, alcalde de
l’Aldea i portaveu del grup
d’Esquerra al Consell
Comarcal del Baix Ebre, va
denunciar que ‘algú ha pegat
una puntada de peu al fem,
amb una jugada que no té res
a veure amb els nostres bous,
les nostres tradicions ni allò
que hem de defensar tots’. Va
advertir que no es pot trencar
el moll de l’os d’allò que tots
han defensat, i que ara, per
qüestions d’irresponsabilitat
d’alguns, es pugui acabar amb
una trencadissa. 
Des d’Alcanar, la regidora de
Festes de l’Ajuntament, Mercè
Fischer,  va comentar que ‘els
bous de les Cases estan en
perill perquè el Govern de la
Generalitat no en reconeix la
tradicionalitat, malgrat que

tenen una antiguitat de més de
35 anys’. La regidora, no
enten com el Govern els ha
obert un expedient sanciona-
dor per celebrar els bous de
les Cases, al mateix recinte
portuari que sempre s’han fet.
A més, ha explicat que tornar
a fer els bous els pot significar
que la infracció pugui augmen-
tar la sanció econòmica d’un
mínim de 60.000 euros, i inha-
bilitar-ne l’alcalde i els regidors
d’Alcanar. Dimecres va haver
una reunió per planificar la
temporada taurina del 2015
d’Alcanar on la regidora cana-
reva va demanar solucions
ràpides i eficaces del Govern
de la Generalitat, i que “el sen-
yor Pallarès presenti una solu-
ció que els autoritzi a seguir
fent bous sense patir cap san-
ció. Per últim, ahir dijous el
portaveu del PSC a les Terres
de l’Ebre, Francesc Miró, va
confirmar que els socialistes
acudiran a la manifestació que
podria celebrar-se a Amposta
al mes d’abril, convocada per
l’Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines. I va dir
que li sembla “esperpèntic”
que dirigents de CiU i ERC vul-
guen encapçalar també la
manifestació, després que la
setmana passada van rebutjar
una esmena del PSC que bus-
cava legalitzar els temptejos
amb turistes a les ramaderies
de bous del territori. 

Divergències taurines

Les festes taurines al nos-
tre territori han tornat a
ser motiu de disputes polí-
tiques. Des que divendres
passat el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler defensés
en una roda de premsa les
tientes en públic i dema-
nes l'acord per regularit-
zar-les, les respostes no
s’han fet esperar.

Lluis Soler, president del Consell Comarcal del Baix Ebre reitera la defensa de les “tientes”

ERC lamenta que aquesta qüestió local hagi rebotat al Parlament de Catalunya

REDACCIÓ

ACTUALITAT

ERC acusa a CiU d’estar

polititzant la qüestió. I

Francesc Miró del PSC

defineix “d’esperpèntic” que

CiU i ERC vulguin

encapçalar també la

possible manifestació

d’abril.

El director de l’Agència
Catalana de Turisme, Xavier
Espasa, ha estat l’encarregat
de lliurar a l’alcalde de
l’Ametlla, Andreu Martí, el
diploma que acredita el muni-
cipi com a Destinació de
Turisme Esportiu (DTE). Al
Centre d’Interpretació de la
Pesca (CIP) també s’han
donat les plaques acreditati-
ves als 15 establiments del
municipi com a membres d’a-

quest segell d’especialització
en vela i submarinisme, pio-
ner a Catalunya, impulsat per
l’Agència Catalana de
Turisme. “Hi ha molt munici-
pis que ho sol·liciten però no
compleixen els requisits. En
aquest moments en tenim
68 que estan esperant obte-
nir-lo. Penseu que en 12 anys
només se n’han lliurat 14,
entre aquestes la de l’Ametlla
de Mar. Per tant, avui estem

molt satisfets de poder estar
aquí i donarà aquest certifi-
cat que suposarà un impuls a
nivell nacional”, explica
Xavier Espasa, director de
l’Agència Catalana de
Turisme. Per la seva part,
Andreu Martí, alcalde de
l’Ametlla, ha remarcat que
“estem molt satisfets d’obte-
nir aquest certificat que
suposarà una eina de promo-
ció del municipi d’ alt nivell. A

més, he d’agrair la complici-
tat del sector privat amb el
treball de l’Ajuntament que ha
fet possible que el distintiu
d’especialització esportiva
sigui una realitat”. 
Promoció especialitzada
Aquest segell certifica que la
destinació garanteix la pràcti-
ca de submarinisme i vela, al
més alt nivell, amb uns esta-
bliments i serveis turístics
perfectament adaptats a les

necessitats dels esportistes.
A més, permetrà que la
Generalitat a l’hora de pro-
mocionar Catalunya entre la
seva oferta especialitzada
també recomani l’Ametlla de
Mar tant a nivell nacional
com internacional. El munici-
pi compta amb tres ports
esportius i té un fons marins
en el qual la pràctica del sub-
marinisme cada cop té més
força.

LA NOTICIA: Certificació com a Destinació de Turisme Esportiu, a l’Ametlla de Mar
Especialitat en vela i submarinisme “al nivell més alt”. La Generalitat a l’hora de promocionar l’oferta especialitzada recomanarà la Cala
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Segons nota de
l’Ajuntament de Tortosa,
els treballs, amb una
inversió prevista d’1
MEUR, començaran
aquesta primavera i tin-
dran un termini d’execució
de sis mesos.
Actualment, la C-12 crea,
al seu pas sota l’antic
ferrocarril, un punt baix on
es concentren les aigües
de la pluja quan es pro-
dueixen aiguats intensos.

Les obres que ara es lici-
ten comportaran la cons-
trucció d’un col·lector
general de que transpor-
tarà directament l’aigua
de pluja fins al riu Ebre.
Per interceptar l’aigua,
s’ha previst la construcció
d’uns embornals als cos-
tat nord i sud de la C-12 i
de dos ramals, nord i sud,
per transportar les aigües
fins al col·lector general.
El col·lector principal, un
tub d’1,4 metres de dià-
metre, tindrà una longitud
de 500 metres. El des-
guàs es farà per gravetat,
de manera que s’evita així
l’ús de bombes. A més de
la instal·lació del nou
col·lector, les obres
inclouran els elements
següents: Disposició d'un
broc de sortida al riu
Ebre, amb comporta
mural antiretorn d'acer
inoxidable. Perforacions
per clavament, per con-

nectar l'interceptor sud i
el nord i el col·lector prin-
cipal per sota la via per
arribar al punt de des-
guàs. Altres elements de
caire hidràulic: arquetes,
pous, embornals, tapes i
reixes. Reposició de la
pavimentació i urbanitza-
ció afectades. Restitució
mediambiental de l'àrea
afectada, amb reperfilat
de terreny, estesa de
terra vegetal i plantacions.

Desfibriladors
L'Ajuntament de Tortosa
ha dotat diversos equipa-
ments municipals públics
amb desfibril·ladors
externs automàtics (DEA),
que s'afegeixen als ja exis-
tents en diferents
instal·lacions esportives i
als pobles, i que tenen
com a objectiu oferir una
resposta ràpida davant
possibles situacions de

parades cardiorespiratò-
ries en usuaris d'aquests
espais. Els edificis que
incorporen DEA són
l'Ajuntament, el Mercat
Municipal, el Museu, el
Teatre Auditori Felip
Pedrell, el Centre Cívic
Ferreries i el pavelló
poliesportiu de Ferreries.
També es dota a la Policia
Local i a Protecció Civil
amb dos DEA mòbils. Amb

aquesta actuació,
l'Ajuntament de Tortosa
amplia els espais cardio-
protegits del municipi.
També s'han d'afegir els
existents en diferents
pobles del municipi, així
com les dels pavellons de
Remolins, Temple i
Ferreries, i el camp de fut-
bol. Així doncs, el municipi
compta actualment amb
un total de 20 aparells.

El Departament de
Territori i Sostenibilitat
ha iniciat la licitació de
les obres de millora
del drenatge a la
carretera C-12 al seu
pas per Tortosa que
permetran evitar les
inundacions que es
produeixen sota el pas
inferior de l’antic ferro-
carril. 

L'EMD de Bítem ha
començat les obres d'urba-
nització de quatre carrers
del centre urbà (Sant Roc,
la Cinta, Raval Curta i Ebre,
a més d'un tram de la tra-
vessia Jacint Verdaguer) i
la setmana vinent adjudi-
carà la urbanització d'un
cinquè vial, el carrer Alfons
XIII. Es tracta d'actuacions
de renovació integral del
paviment, que es farà a un
sol nivell, i substitució de la
xarxa de serveis, clavegue-
ram, aigua potable i plu-
vials. L'alcalde-president
de l'EMD de Bítem, Josep
Cugat, i la regidora
Lourdes Domènech, han
presentat una actuació que
complementa la realitzada
fa dos anys al carrer Dr.
Fleming i la duta a terme
en l'anterior mandat al
carrer Hereus Gasol.
"Estem donant resposta al
nostre compromís, expres-
sat a principis de mandat,
de millorar la xarxa de
carrers del poble, que que-
darà renovada d'una mane-
ra molt important", ha expli-

cat Cugat.
Les obres dels quatre
carrers que han començat
aquesta setmana s'han
adjudicat a l'empresa
Regimovi per 279.300
euros, que s'han finançat
amb recursos de la
Diputació de Tarragona
(218.000) i amb fons pro-
pis de l'EMD de Bítem
(61.300). El termini d'exe-
cució previst és d'entre 4 i
5 mesos. Cugat ha
avançat que la setmana
vinent s'adjudicarà la urba-
nització del carrer Alfons
XIII per un import de
97.000 euros i que en
breu s'iniciarà una actuació
de millora al barri de Santa
Rosa.

L'EMD de Bítem inicia les
obres d'urbanització 

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha qualificat d'"electora-
lista" i "poc seriós" l'anunci de
grup municipal d'IC-ET de
portar a l'Oficina Antifrau la
rescissió del contracte de les
piscines. "Si el senyor (Jordi)
Jordan (portaveu d'IC-ET) vol-
gués realment defensar els
interessos de les tortosines i
dels tortosins, hauria pogut
presentar un recurs conten-
ciós fa un any, que és quan
es va aprovar la resolució.
Fer-ho ara, a poques setma-
nes de les eleccions, és més
aviat un acte de desespera-
ció política". Bel ha afegit que
si hagués recorregut a
l'Oficina Antifrau fa un any,
quan es va rescindir el con-
tracte, avui probablement ja
hi hauria resolució. L'alcalde
ha lamentat "la trista manera
de fer política que està intro-
duint el senyor Jordan", en la
mesura que "està embrutant
el nom de la institució de
l'Ajuntament", al temps que li
ha recordat que Iniciativa "va
tenir la regidoria d'Esports
durant quatre anys, en el
transcurs dels quals ell
mateix va ser càrrec de con-
fiança d'aquell govern, i no
van fer res per tirar endavant
les piscines".

“Electoralista i
poc seriós” La Generalitat licita les obres de millora 

del drenatge per evitar inundacions a la C-12 
Inversió prevista d’1 MEUR

De diversos carrers del poble

TORTOSA

ACTUALITAT

El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, ha inau-
gurat aquest dissabte la
nova Biblioteca pública de
Campredó, acompanyat de
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i de l'alcalde-president
de l'EMD, Joan Sanahuja,
entre altres autoritats. La
nova biblioteca s'ubica a
les instal·lacions del Casal
Francesc Llop, disposa de
sala d'adults, sala infantil i
espai polivalent, amb una
superfície total de 225 m2.
Hi ha 36 llocs de consulta i
2 ordinadors d'ús públic.
És la segona filial, després
de la de Jesús, de la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa, i està
inclosa dins del Catàleg

col·lectiu de les
Biblioteques del Sistema
de Lectura Pública de
Catalunya. Aquesta actua-
ció ha tingut un cost de
10.225 euros, que ha
finançat en la seva major
part l'EMD de Campredó,
amb el suport de la
Diputació de Tarragona.

Manantial Esperança
D’altra banda, l'Ajuntament
de Tortosa està restaurant
l'antic manantial de
l'Esperança, l'aigua del
qual va convertir el Balneari
d'en Porcar en un referent
per les seves propietats
mineromedicinals durant el
segle XIX.

Inauguració de la nova biblioteca

pública de Campredó
A càrrec del Conseller de Cultura

Enguany la 33a edició del
Suquet Calero va tenir lloc
a la Plaça Joan Miró. Una
trentena de cuiners ama-
teurs van mostrar les
seves habilitats en cuinar el
suquet en dos torns, com
es fa habitualment. El jurat
va atorgar tres premis de
150 euros als guanyadors,
Elena Font, Carme
Domènech i Ramon Brull. A
més, també s’obsequià els
participants amb una bote-
lla d’oli de la Cooperativa
Agrícola de l’Ametlla de

Mar. L’Ajuntament  posà el
peix, els rafets, i les gale-
res. Els cuiners van afegir
la resta d’ingredients i el
saber fer per obtenir un
bon suquet. Això sí, aquest
concurs s’entén com una
festa gastronòmica on el
més important és partici-
par-hi i passar-ho bé. El
concurs  va tenir  lloc
aquest passat diumenge,
després que s’hagués
hagut d’anul·lar, per motius
meteorològics, per les fes-
tes majors de la Candelera,

Concurs de Suquet Calero
Elena Font, Carme Domènech i Ramon Brull, el guanyen

El PSC de Tortosa havia de
realitzar ahir dijous la ter-
cera de les quatre assem-
blees obertes que ha pre-
vist per confeccionar el
programa electoral amb
vista a les eleccions del 24
de maig vinent, una aposta
clara dels socialistes torto-
sins perquè la ciutadania
s’impliqui amb la seva ciu-
tat i no quedi exclosa de

tot allò que afecta el dia a
dia de la vida a Tortosa. 
En aquet cas, el PSC
debatrà i decidirá els punts
a tenir en compte en l’area
d’ocupació i desenvolupa-
ment econòmic. La darre-
ra sessió de treball realit-
zada va tractar el
Compromís i la
Regeneració Democràtica.

Assemblea oberta 
del PSC Tortosa

Ahir dijous



DIVENDRES 13
DE MARÇ 
DE 2015

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

5www.mesebre.cat

«»
«»

El Parc Natural del Delta de
l’Ebre, el CODE, els ajunta-
ments de l’Ampolla,
Camarles, l’Aldea,
Deltebre, Amposta, Sant
Carles de la Ràpita i Sant
Jaume d’Enveja i
l’Associació de Voluntaris
del Parc organitzen, amb el
suport de l’Associació
d’Empreses i Serveis
Turístics del Delta i
l’Associació de Turisme
Rural de les Terres de
l’Ebre (Aturebre), una neteja
popular d’ambients natu-
rals i periurbans.
L’acció es desenvoluparà
diumenge, dia 15 de març,
de 10 h a 13 h. Cada muni-
cipi ha triat una zona del
seu entorn i disposarà d’un
coordinador general. Per
primera vegada, s’ha acon-

seguit coordinar una neteja
popular als set municipis
deltaics amb un únic objec-
tiu: posar l’accent sobre la
problemàtica de la brossa
al Delta i incidir en la millo-
ra de la conducta de visi-
tants i població local.

Per què cal netejar?
Segons nota de la
Delegació ebrenca del
Govern, per tots és cone-
guda la problemàtica de la
brossa als diferents
ambients naturals del
Delta. D’una banda, el delta
de l’Ebre posseeix la franja
de costa més natural i
menys urbanitzada de
Catalunya, però, al mateix
temps, suporta una dinàmi-
ca ambiental complexa a
causa de l’activitat de la
desembocadura del riu, el
mar Mediterrani i el siste-

ma de drenatge dels
canals.
És habitual que, després
de cada temporal, les cos-
tes quedin completament
cobertes de tota classe
d’objectes i residus sòlids,
tant d’origen orgànic com
inorgànic. Troncs, canyes,
vegetació aquàtica i restes
similars formen part de la
“brutícia” natural transpor-
tada pel mar, que també
aporta a les platges matè-
ria inorgànica, com plàs-
tics, brics, ampolles, llau-
nes, etc.
“Hem de recordar la gran
concentració de població
resident a la conca
Mediterrània: part d’aques-
ta brossa procedeix d’al-
tres punts i d’abocaments
incontrolats. A aquest fet,
hem d’afegir-hi que l’Ebre
actua com a agent de dre-

natge de tota la seva
conca”.
De l’altra banda, les activi-
tats humanes que es
desenvolupen al Delta
també generen residus que
en bona mesura són trans-
portats per la xarxa de reg

i desguàs fins al mar.
Desafortunadament, enca-
ra són freqüents també les
conductes incíviques d’u-
suaris de les platges que
provoquen certa acumula-
ció de residus. 

Segons nota del PSC Ebre,
l’Ajuntament de Godall con-
tinua gaudint d’una bona
salut financera com ho
certifica de nou el tanca-
ment de l’exercici 2014
que ha deixat un romanent
positiu de tresoreria de
225.567,12 euros, tal
com es va comunicar en el
ple de dimarts.
L’alcaldessa, Teresa
Esmel, ha destacat l’es-
forç fet pel municipi per no
desatendre els principals
serveis i necessitats dels
godallencs i godallenques i
mantenir un bon estat de
les finances municipals.

“Com administració més
propera a la ciutadania no
podem defugir les nostres
responsabilitats en aten-
dre les demandes dels
veïns i veïnes”, ha assen-
yalat, “per això prioritzem
els serveis essencials,
actuacions que no es
poden ajornar i ajudes
fonamentals per garantir el
futur dels nostres joves,
així com continuar promo-
cionant el nostre patrimoni
cultural i festiu com actiu
econòmic important per a
Godall”.
Cal destacar que
l’Ajuntament de Godall és

un dels que “inverteix més
en el futur dels seus joves
no només amb beques per
als llibres de text dels
escolars de primària sinó
també en ajudes al trans-
port per als joves que cur-
sen estudis superiors. A
més, ha sabut mantenir un
equilibri entre la bona salut
financera de les arques
municipals i a la vegada
continuar invertint en
aquells obres fonamentals
per al poble. Entre altres
actuacions destacades
d'aquest darrer exercici,
cal citar el centre d’inter-
pretació de la Serra de

Godall, al qual s’hi ha afe-
git un nou espai d’acollida
turístic i esportiu, i el
cobriment del barranc de
la Caldera que ha canviat
la fisonomia d’aquest
espai”.

Godall tanca el 2014 amb un superàvit de 225.567,12 euros

Detencions per
furts en joieries
de Tortosa

Netejada popular dels espais naturals del delta de l'Ebre
Per primera vegada, s’ha aconseguit coordinar una neteja popular conjunta als set municipis deltaics. Serà diumenge

L’alcaldessa destaca l’esforç que permet un bon estat de les finances municipals sense deixar d’invertir en la millora del poble

ACTUALITAT

“El consistori godallenc
és un dels que més

inverteix en el futur dels
seus joves”

La policia local de Tortosa
ha detingut aquesta setma-
na dues dones de de 19 i
31 anys, residents a Reus i
Tarragona, com a suposa-
des autores de diversos
delictes de furt en joieries.
El passat dilluns, els agents
es van desplaçar a una joie-
ria del centre de Tortosa
després que el seu propieta-
ri hagués trucat denunciant
que dues noies li havien sos-
tret una polsera d'or. Totes
dues van ser localitzades
quan es dirigien a l'estació
de tren i, arran del seu
escorcoll, es va localitzar la
polsera robada juntament
amb dos collars més proce-
dents de sengles furts en
joieries de Tortosa i
Tarragona. El valor del
material supera els 2.000
euros.

Plataforma
Proseleccions
Catalanes

La iniciativa aplega 80
obres originals d'artistes
catalans com Mariscal,
Perejaume, Garcia-Sevilla,
Viladecans... que s'han
manifestat a favor del dret
a decidir dels catalans.
L'exposició ha visitat
Barcelona, Reus, Lleida,
Girona i Sabadell i el pro-
per 19 de març (19 h) es
farà a Tortosa, al Campus
de la URV Terres de l’Ebre.
La iniciativa ha estat impul-
sada per les entitats d"el
Clauer" entre les que hi ha
Omnium Cultural i l'ANC. 

AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA

ANUNCI

Exp. 1/077/15

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 2 de març de 2015, va adoptar el següent acord:

1.- Aprovar inicialment la proposta de modificació del Reglament Especial d’Honors i Distincions, en aferma-
ment pel que fa referència al “Reconeixement especial al valor femení”.

2.- Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb la modificació del reglament, al tràmit d’informació pública mit-
jançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el Tauler d'anuncis de la Corporació, pel termini
de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

El que es fa públic als efectes previstos al text de l’acord.

Sant Jaume d’Enveja, 5 de març de 2015. L’alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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El Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i l’empresa
Fulton Servicios Integrales
han donat a conèixer els
resultats definitius de l’estu-
di. Segons aquest estudi, 9
pobles de la Ribera d'Ebre
veuran disminuir en més
d'un 75% el consum en
enllumenat públic. Els muni-
cipis adherits són
Benissanet, Garcia, la
Palma d'Ebre, la Torre de

l'Espanyol, Móra la Nova,
Riba-roja d'Ebre, Vinebre,
Tivissa i Darmós.
L'empresa adjudicatària
s'ha compromès a contrac-
tar gent de la zona durant
el procés de substitució i
implantació de les noves
llums exteriors. Uns tre-
balls que començaran
aquest mes de març, però
que per contracte que s'a-
llargaran fins el 2027.

La matinada d'aquest dissabte uns brè-
tols van profanar vuit tombes al cemen-
tiri de Móra d'Ebre. Segons han confir-
mat els Mossos d'Esquadra a l'ACN, tot
apunta que ha estat un acte vandàlic
sense més intenció. No es va robar cap
objecte ni tampoc s'ha trobat cap indici
que hi hagués voluntat de fer cap ritual
o acte semblant. Tampoc hi va haver
cap escarni amb les restes dels difunts.
La policia obrirà una investigació per
mirar de trobar els autors d'aquesta bre-
tolada que van destrossar làpides i van
obrir fins a vuit tombes. Està previst que

aquest dilluns les famílies afectades
vagin a posar una denúncia a les
dependències policials de Móra d'Ebre.
L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, ha
explicat que dissabte es va haver de
mantenir tancar el cementiri per netejar
i posar en ordre els desperfectes cau-
sats per aquesta bretolada. Piñol ha
assegurat que es tracta d'un fet aïllat i
que, en cap cas, s'està patint a Móra
d'Ebre altres actes vandàlics. Aquest
diumenge el cementiri ha pogut obrir
amb normalitat.

Profanen vuit tombes al 
cementiri de Móra d'Ebre

Ahir dijous, 12 de març de
2015,  a la sala del cinema
de Vinebre, va tenir lloc l’ac-
te institucional de presenta-
ció de l’espot ‘Ribera
d’Ebre, l’has de conèixer!’.
Aquest acte va comptar
amb la participació del pre-
sident del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí; de l’al-
caldessa de Vinebre,
Gemma Carim, i del presi-
dent de l'Associació
d'Empresaris de Turisme
Rural de la Ribera d'Ebre,
Josep A. Rius. Durant l’acte
institucional, el director del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona,
Octavi Bono, va pronunciar
la conferència “Nous hàbits
i tendències: considera-
cions per a la creació de
productes turístics adap-
tats a la demanda”.

‘Ribera d’Ebre,
l’has de
conèixer’

Protecció Civil de la
Generalitat va desactivar
dimarts al matí ll’Alerta del
pla INUNCAT pel cabal del
riu Ebre que ha disminuït
clarament  en les últimes
hores arran de la disminució
també dels cabals desem-
bassats a Mequinensa
(1.350 m3/s), Riba-roja
(1.450 m3/s) i Flix (1.450
m3/s). Tot i que els cabals
del riu Ebre continuen a la
baixa, es mantenen algunes
inundacions sobretot en
terrenys agrícoles i acces-
sos a la llera.

Desactivada
l’Alerta del Pla
INUNCAT

Disminució del 
consum energètic

A 9 pobles de la Ribera d’Ebre

Tots els indicis apunten que fou un acte vandàlic sense més intenció
La matinada de dissabte va
tenir lloc un sinistre a Maella,
al Baix Aragó (Saragossa),
en el van morir tres perso-
nes. Dues de les víctimes
eren dues noies de Batea
que viatjaven amb tres nois
més del mateix municipi,
que van resultar ferits greus.
L'accident es va produir per
un xoc frontal a les 5 de la
matinada entre dos turismes
al km 38 de la carretera A-
1411 que uneix les localitats
de Mequinensa i Maella. Les

dos noies de Batea, d'entre
19 i 21 anys, viatjaven en un
dels turismes, mentre que
l'altre mort, un noi de 27
anys de Maella era el con-
ductor de l'altre vehicle i
conduïa sol. L’accident ha
commocionat Batea. 
Ingrid i Ariadna van perdre la
vida mentre que Alejo, Enric
i Gerard, després de ser
operats a Saragossa i del
seu greu estat inicial, des-
prés de l’accident, evolucio-
nen favorablement. 

Commoció a Batea per l’accident
mortal de dissabte

Dues noies van perdre la vida

La regidora del Grup
Municipal d’ERC de Móra la
Nova, Pinyeres Assens, ha
denunciat ‘la passivitat i des-
consideració de l’equip de
Govern de CiU’ a l’hora de
donar compliment al Pla
d’actuació i millora de l’ac-
cés, la circulació i l’aparca-
ment de les persones amb
discapacitat i mobilitat
reduïda aprovat per unani-
mitat del Ple del passat 29
de gener. Segons Assens,
‘lamentem que CiU, en
comptes de prioritzar allò
que aprova el Ple i que té
per objectiu facilitar la vida a
les persones més vulnera-
bles, estigui més ocupat a
inaugurar obres abans de
les eleccions municipals’.
Per a la regidora
d’Esquerra, ‘aquest és un

tema de poble que necessi-
ta de l’ajuda de tothom,
però és una llàstima que l’e-
quip de Govern, aplicant els
vicis de la majoria absoluta i
característics de la vella
política, no li dóna la
importància ni atenció que
es mereix’. Assens ha recor-
dat que la moció aprovada
demanava dues fases d’ac-
tuació diferenciades.  La pri-
mera, que s’havia de fer en
un mes per la poca vàlua
econòmica, perquè es trac-
tava d’arreglar les petites
deficiències observades a
les places adaptades de
Móra la Nova. De fet, s’es-
perava que es fes amb la
mateixa diligència que van
tenir a l’hora de reubicar-ne
una fa poc que, al parer
d’Esquerra, era l’única plaça
que complia la normativa i
ara, en canvi, s’ha situat en
un lloc pitjor. I una segona
fase en què els tècnics

municipals havien de fer un
estudi de totes les mancan-
ces o deficiències a vies,
aparcaments i edificis, apro-
vant un calendari del pla
d’actuacions. D’altra banda,
el també regidor d’ERC
Francesc X. Moliné afegia
que, ‘cansats de no rebre
resposta i de veure com els
veïns del poble amb proble-
mes de mobilitat segueixen
patint els mateixos proble-
mes diaris, farem arribar
una queixa al Síndic de
Greuges’. Esquerra enviarà
la moció aprovada per
l’Ajuntament, l’informe que
‘nosaltres  mateixos van
presentar al Ple amb dife-
rents exemples d’incompli-
ment de la normativa actual
sobre mobilitat i les peti-
cions sense resposta que
vam registrar. El Sindic ens
pot ajudar a que es doni
compliment al que es va
aprovar al ple’.

ERC Móra la Nova denuncia ‘passivitat i

desconsideració de l’equip de Govern de CiU’

‘Per no haver fet res per un Pla aprovat per unanimitat al Ple”

ACTUALITAT
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ANUNCI

d'informació pública de la relació complementària dels béns i els drets afectats per l'execució de les obres del Projecte constructiu d'una nova captació manco-
munada a la zona de la Carrova (TM d'Amposta) i conduccions per l'abastament d'Amposta i Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), al terme municipal d'Amposta
(Montsià) (A-AA-01627-P1).

Vist que l'aprovació definitiva del Projecte constructiu d'una nova captació mancomunada a la zona de la Carrova (TM d'Amposta) i conduccions per l'abasta-
ment d'Amposta i Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), al terme municipal d'Amposta (Montsià), per la Resolució de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua
de 20 de juny de 2013, du implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels béns i els drets afectats, correspon al Govern de la Generalitat
l'adopció de l'acord d'ocupació urgent, amb l'obertura prèvia d'un període d'informació pública.

La Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la Resolució de 28 de novembre de2014, ha dictat que se sotmeti a informació pública la relació com-
plementària, que es publica a l'annex d'aquest Anunci, dels béns i els drets afectats per l'execució de les obres del Projecte constructiu d'una nova captació
mancomunada a la zona de la Carrova (TM d'Amposta) i conduccions per l'abastament d'Amposta i Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), al terme municipal
d'Amposta (Montsià), als efectes que preveu l'article 56 del Reglament d'expropiació forçosa, en relació amb l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.

Es publica d'acord amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts o de domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d'interessos econòmics sobre els béns afectats poden presentar al·legacions durant un termini de quinze dies,
per esmenar, si s'escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets afectats o dels seus titulars, en hores d'oficina, a les dependèn-
cies següents:
Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament d’Amposta, Plaça Espanya, 2-4, 43870 Amposta.
Ajuntament de Masdenverge, Plaça Esglèsia, 11, 43878 Masdenverge.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de les Terres de l’Ebre, Avinguda Maria Rosa Molas, 41, 43500 Tortosa.

El present projecte s’enmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, on es
fa referència a que l’aprovació de projectes corresponents a obres hidràuliques d’interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d’urgent
ocupació dels béns i drets afectats.

Barcelona, 2 de març de 2015
Carme Gomar Calabuig

Cap del Departament de Gestió Tècnica

Terme municipal d’Amposta

Finca de projecte núm.: 30.
Parcel·la: 376.
Polígon: 30.
Titular: Cid Balagué, Maria Cinta.
Superfície de servitud, en m2: 88.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 87.
Naturalessa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 33.
Parcel·la: 122.
Polígon: 31.
Titular: Bofarull Gil, José hereus de.
Superfície de servitud, en m2: 136.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 375.
Naturalessa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 34.
Parcel·la: 9003.
Polígon: 31.
Titular: Comunitat General de Regants de la dreta de l’Ebre.
Superfície de servitud, en m2: 112.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 150.
Naturalessa: Rústica.

Terme municipal Masdenverge

Finca de projecte núm.: 31.
Parcel·la: 9001
Polígon: 3
Titular: Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya.
Superfície de servitud, en m2: 188.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 154.
Naturalessa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 32.
Parcel·la: 9005.
Polígon: 2.
Titular: Ajuntament de Masdenverge.
Superfície de servitud, en m2: 2.406.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 50.
Naturalessa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 35.
Parcel·la: 47.
Polígon: 1.
Titular: Fernández Santos, Basilio.
Superficie d’expropiació, en m2: 13
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 77.
Naturalessa: Rústica.

ANNEX
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L'Ajuntament de Deltebre
ha signat aquesta setma-
na amb José Arques l'a-
cord de compra de la
barcassa Transbordador
La Cava, per un import
de 3.500 euros, per tal
de no perdre un element
que durant tant anys ha
format part del paisatge
del municipi. Es tracta
d'un transbordador
metàl.lic motoritzat que
va ser construït el 1981 i
batejat amb el nom de
"La Cava II". 
El regidor de Cultura,
Joan Alginet, subratllava "
tot i que encara no
sabem l'ús ni la ubicació
definitiva tenim clar que
no volem que desapare-
gui com ha passat amb
d'altres elements que
han format part de la
història local: les esta-
cions del carrilet o lo
cine coliseum (...)
Deltebre no pot renunciar
a elements que formen
part del patrimoni histò-
ric i cultural". 
L'alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu, ha
qualificat "d'acord histò-
ric" la compra i ha
avançat que "volem que
la barcassa tingui un
doble ús turístic i cultu-
ral". 

El fins ara propietari del
Transbordador La Cava,
José Arques, es mostra-
va emocionat i alleugerit
perquè no la tindria que
enviar al desguàs "pen-
seu que el pas i les bar-
casses han protagonitzat
la meva vida" mentre afe-
gia "agraeixo la tasca del
president de l'Associació
Amics del Carrilet,
Joaquim Sàlvia, perquè
l'acord ha estat possible
gràcies a ell". 
Els passos de barca del
municipi de Deltebre es
van posar en funciona-
ment a partir de la sego-
na meitat del segle XIX, a
causa del creixement de
les poblacions del Delta
(Sant Jaume d'Enveja,
Jesús i Maria i la Cava) i
la transformació del
Delta dret a partir de la
construcció del canal de

la Dreta de l'Ebre i la
introducció del conreu de
l'arròs. 
El pas de barca "La Cava"
comunicava la Cava
(Deltebre) amb el sector
més meridional de Sant
Jaume d'Enveja. 
És un pas centenari, com
el de Garriga, ja que la
concessió s'atorgà defini-
tivament el 12 de desem-
bre de 1900, tot i que es
va posar a funcionar el
17 de novembre de
1898 i el darrer viatge va
ser el 29 de setembre de
2009. 
Sempre ha estat de la
família Castells,
transmès de pares a fills
fins a l'últim barquer del
pas, José Arques
Castells, nascut l'any
1938.

L’Ajuntament de Deltebre compra

el Transbordador La Cava
Per no perdre ‘un element que tants anys ha format part del municipi’

La Cala Fundation, que va
néixer amb l’objectiu d’ajudar
a nens i nenes de l’ Ametlla
de Mar amb dificultats
econòmiques,  ja té prop de
dos anys de vida. Aquesta
fundació està formada per
representants de tots els
partits polítics i que està
oberta a tothom que hi vulgui
col·laborar econòmicament.
Cal tenir en compte que la
Fundació va néixer l’any pas-
sat gràcies a un benefactor
que es va comprometre a
donar 15.000 euros anuals
per destinar-los a l’ajuda dels
nens i nenes de la localitat.
Un dels projectes que s’ha
revitalitzat amb la fundació

és el Racó dels Joves (comp-
ta amb 46 inscrits). 
Aquesta entitat destinada als
joves d’entre 12 i 16 anys, té
garantida la continuïtat els
propers mesos. I és que si el
2014 la Fundació la Cala va
apostar pel projecte donant-
li suport econòmic, ara
mesos després ha renovat el
seu compromís amb la inicia-
tiva impulsada des de la
Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de l’Ametlla.
Després d’aquest mesos
“hem fet balanç i tant els
pares com els joves que par-
ticipen al Racó es mostren
contents i il·lusionats amb el
projecte. 

Des de l’Ajuntament estem
satisfets que gràcies al
suport de la Fundació
puguem donar continuïtat a
aquesta iniciativa”.
D’altra banda, entre el 2013
i 2014 s’han realitzat 15
ajuts individuals destinats a
la llar d’infants, a l’escola de
música i a esports com el
futbol, el bàsquet, la natació
i el twirling. A més s’ha sub-
vencionat una activitat a
l’EMMA (escola de música
municipal) per a un grup de
12 alumnes que tenen difi-
cultats econòmiques per dis-
posar d’instrument propi i
també s’ha adquirit un piano
nou.

La Cala Fundation

La Federació de Comerç
d´Amposta portarà a la
justícia l'antiga presiden-
ta de l'entitat.  
Segons Ebredigital, 
les irregularitats en part
de les factures emeses
des de l’empresa que
administra la mateixa
Jiménez estarien com-
preses entre els any
2010 i 2014. 
Són presumptes irregula-
ritats comptables per
part de la que ha sigut
presidenta de l'entitat
durant els últims anys,
Elena Giménez. 
En l'assemblea extraor-
dinària de socis celebra-
da dilluns, on hi van
assistir una cinquantena
de persones, l'entitat va
prendre l'acord de
denunciar el fets.
L'objectiu de la reunió
era explicar els motius
que van motivar la dimis-
sió de Giménez i la reor-
ganització de la junta. 
Pel que fa a la decisió de
portar el cas als tribu-
nals, va ser secundada
pel 93% dels assistents.

La Federació de
Comerç

d’Amposta
‘portarà a la
justícia a
l’antiga

presidenta’

ACTUALITAT

Amb les obres d’adequa-
ció al camí entre l’Ampolla
i el Perelló, aquest mes
han finalitzat les inver-
sions previstes en el Pla
de camins del Consell
Comarcal, iniciades a
finals del darrer any. En
total, les obres s’han exe-
cutat en 16 camins de la
comarca i representen
una inversió de 98.805€,
finançada amb la col·labo-
ració econòmica de la
Diputació de Tarragona i
els ajuntaments benefi-
ciats. Aquesta inversió ha
permès adequar la circu-
lació d’aquells punts que
presenten dificultats o un
perill en la seguretat
viària. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha des-
tacat que “durant tots
aquests anys de mandat
hem apostat clarament
per donar suport als ajun-
taments de la comarca a
l’hora de realitzar accions
conjuntes que beneficiïn a
la ciutadania del municipi i
del Baix Ebre”. De fet,
Soler ha explicat que la
inversió d’aquests darrers
3 anys en matèria d’arran-
jament de camins munici-
pals ha ascendit a gairebé
400.000€ i ha permès
realitzar actuacions a tots
els municipis de la comar-

ca així com a les tres
EMD’s.  
El president ha subratllat
que “des de l’ens comar-
cal continuarem treballant
en aquesta mateixa línia
per tal dibuixar una xarxa
local de camins que s’a-
dapti a les necessitats del
territori”. De fet, durant
l’any 2015 està ̀ prevista
una segona actuació en
camins municipals a la
resta de municipis de la
comarca. En total, aques-
tes obres s’han executat
a un total de 16 camins:
l’Ampolla – el Perelló
(arranjament del camí vell
l ’ A m p o l l a - P e r e l l ó ) ;
Deltebre (camí de la
Catxa); EMD Jesús (cami
illa d’Audi, camí Torre d’en
Corder, camí del Riu i
camí Vell de Gandesa);
Roquetes (Mirambo,
Castellnou, Capella del
Carmé, Garrofetes i
Colomar); i Tortosa
(Salvaigues, Fullola,
Fabaret, Mola Porquera,
Barranc de la Llet).

El Consell Comarcal del Baix

Ebre finalitza noves obres

De millora de camins municipals

ACTUALITAT

Ja té prop de dos anys de vida

L’Ajuntament d’Alcanar ha
posat en marxa un nou espai
al web municipal per tal de
fer pública informació sobre
la gestió municipal amb l’ob-
jectiu d’afavorir la transparèn-
cia de l’acció del govern.
El nou apartat
“Transparència” posa a dis-
posició de la ciutadania infor-
mació pública de caràcter
institucional, organitzatiu i
econòmic. Així, en els nous
continguts es detallen els
òrgans col·legiats i la periodi-
citat amb la que es reunei-
xen, i es publiquen les actes
de plens. Es mostren els
pressupostos anuals i la rela-
ció d’entitats i organismes
amb els quals l’Ajuntament

manté convenis i  subven-
cions, i s’ofereixen les dades
dels principals adjudicataris i
proveïdors d’obres i serveis
de l’Ajuntament. Així mateix,
també es poden consultar
les retribucions i assigna-
cions que reben els càrrecs
electes per les seues fun-
cions. Amb l’objectiu de millo-

rar el bon govern,
l’Ajuntament d’Alcanar conti-
nuarà afegint més informació
en aquest nou apartat de
transparència del web muni-
cipal (www.alcanar.cat), per
tal que la ciutadania tingui
accés a la informació més
rellevant de l’actuació del
govern municipal.

Potenciar la transparència
Ho implementa l’Ajuntament d’Alcanar, per reforçar-la
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Els grups ecologis-
tes Gepec i Arrels
Verdes han presen-
tat davant la
Comissió Europea
una denúncia contra
l'Estat espanyol pel
pagament de la
indemnització de
1.350 milions d'eu-
ros a l'empresa
Escal UGS pel fra-
cassat projecte de
magatzem de gas
submarí Castor.
Després d'haver
estudiat les possi-
bles vies per exigir
el retorn del miliona-
ri pagament aprovat
pel govern espanyol,
els ecologistes han

optat per dirigir-se
directament a l'exe-
cutiu comunitari per-
què determini si la
indemnització va vul-
nerar no només la
normativa interna
estatal i les condi-
cions de la mateixa
concessió, sinó
també les lleis de
competència comu-
nitària, afavorint
l'empresa de
Florentino Pérez, i
manipulant el mer-
cat gasista.
Després de les
denúncies en contra
de la indemnització
presentades al
Tribunal Constitucional

per la Generalitat i el
PSOE -qui va apro-
var l'any 2008, ocu-
pant el govern
espanyol, el decret
de concessió que
reconeixia el dret de
la concessionària a
cobrar encara que
hagués actuat amb
dol o negligència-
les entitats ecologis-
tes han decidit recó-
rrer a Brussel·les
per revertir aquest
pagament. La via
comunitària -que des
de fa temps explora
la Plataforma
Ciutadana en
Defensa de les
Terres del Sénia-,

segons ha explicat
l'advocat dels ecolo-
gistes, Albert
Calduch, és l'única
possible per aques-
tes entitats davant la

impossibilitat de
recórrer davant l'alt
tribunal espanyol o
el tribunal europeu.

En avingudes urbanes

Los Comediants, a Amposta

4a edició de Festast a
Tortosa, Fira alimentària de
les Terres de l'Ebre, aquest
cap de setmana, 14 i 15 de
març (el dia 16, per a pro-
fessionals). D’11.30 h a
22.30 h. Entrada: 6 €,

inclou una copa, un tast de
menjar i dos de beguda.
Abonaments: 5 tiquets de
beguda, 5 €; 3 tiquets de
menjar, 5 €; un tiquet mixt
amb 2 begudes i 2 menjars
(6 €). 

FESTAST, aquest cap de setmana

Agents de la Policia de la
Generalitat – Mossos
d’Esquadra i de la Policia
Local de Tortosa van detenir
el passat 4 de març, tres per-
sones, dues dones i un home,
d’edats compreses entre 28 i
41 anys, de nacionalitat
espanyola i veïns de Tortosa
(Baix Ebre), com a presump-
tes autors d’un delicte contra
la salut pública, en la seva
modalitat de tràfic de dro-
gues. Les detencions són el
resultat d’una investigació
oberta arran diverses informa-

cions les quals apuntaven que
des de dos domicilis, ubicats
en un mateix edifici del barri
de Ferreries de Tortosa, es
podien distribuir substàncies
estupefaents. 
Després d’establir un operatiu
de vigilància dels accessos
als domicilis, els agents van
contrastar la informació rebu-
da. També es va realitzar l’es-
corcoll de diverses persones
després de la seva visita al
domicili, i es va comprovar
que acabaven d’adquirir
droga. 

Desmantellats punts de venda de drogues

L’ajuntament de l’Aldea ha
informat que l’Alcalde Dani
Andreu va anunciar al
Consell de Participació
Ciutadana, corresponent a
dijous 5 de març de 2015,
la moció referent a
l’Avinguda Catalunya, “que
va ser registrada a
l’Ajuntament divendres 6 de
març de 2015 i  que serà
presentada al proper plena-
ri corresponent a divendres
13 de març (avui)”.
Segons nota d’ACN, el
municipi reclama aquestes
mesures un cop oberta al
trànsit, des d'octubre de
2013, la variant de la N-
340 -que permet evitar el
pas de 17.00 vehicles dia-
ris, bona part pesant-.
La diputada convergent,

Meritxell Roigé, ha desta-
cat que un cop alleugerida
la pressió pel volum de cir-
culació al llarg dels tres
quilòmetres de nucli urbà i
sense tant risc d'accidents,
el municipi vol reconvertir
ara l'antiga N-340 en una
avinguda urbana. 
Segons afegeix, això per-
metria "solucionar els pro-
blemes endèmics d'acumu-
lació de l'escorrentiu de
pluja en diversos punts de
la travessera, connectant
els barris, dinamitzant el
comerç, millorant l'atractiu
d'una nova reordenació i

cohesionant el sentiment
dels aldeans envers aques-
ta via de comunicació que
ha fet més de barrera que
d'element de connexió".
En aquesta línia, la resolu-
ció aprovada proposa
"recuperar la titularitat de la
carretera N-340 i el tram
de la N-235, per transfor-
mar-les en una avinguda" i
que aquesta cessió vagi
acompanyada per les
corresponents actuacions i
compensacions que el
Ministeri de Foment esta-
bleix per a aquests casos.

El Parlament reclama a Foment convertir les

travesseres de la N-340 i la N-235 a l'Aldea 

La Comissió de Territori i
Sostenibilitat reclama al
Ministeri de Foment que
converteixi les travesse-
res de les carreteres N-
340 i N-235, al seu pas
pel nucli urbà de l'Aldea,
en avingudes urbanes
integrades al teixit de la
població.

El Gepec i Arrels Verdes denuncien l'Estat davant la Comissió

Europea pel pagament de la indemnització del Castor

Han decidit dirigir-se directament a l’executiu comunitari

ACTUALITAT

La propera parada de Los
Comediants de Tivenys serà
el dissabte dia 21 a
Amposta, a la Lira
Ampostina (21.30 h). Part
de la recaptació anirà desti-
nada a Càritas Amposta.
A partir d’avui, al Facebook
de Més Ebre, posant un m’a-
grada a aquesta noticia de
la propera actuació de Los

Comediants, s’entrarà en un
sorteig de dues entrades
per a poder veure l’obra ‘A
l’armari i al llit, al primer crit’,
a la capital del Montsià, el
dia 21.
Tivenys, Bítem, Tortosa,
Prat de Compte i ara
Amposta han estat els peat-
ges del grup.

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Tortosa iniciarà
properament el Programa FITJOVE, adreçat als alum-
nes de 4t d’ESO, que té com a finalitat la promoció
esportiva dels adolescents i la prevenció en el consum
de drogues mitjançant l’activitat física.

Actualitat

Demà dissabte, 14 de
març, tindrà lloc una cam-
panya de Donació de Sang
a Deltebre al CAP de 17 a
21 hores. Darrerament han
minvat l les reserves de
sang per això es demana la

màxima col.laboració ciuta-
dana per poder assegurar
un bon subministrament de
plaquetes per tots els
Hospitals de Catalunya.
Vine a donar sang de 17h a
21h al CAP.

Banc de Sang a Deltebre

L’Ajuntament aldeà ha

informat que l’alcalde

Dani Andreu va anunciar

el dijous dia 5 al Consell

de Participació Ciutadana

la moció referent a l’Avda.

Catalunya, que fou

registrada el dia 6, i  que

es presenta al plenari

avui”

Plenari
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BELÉN GINÉ

CRAC de la setmana: José Emilio Bertomeu, alcalde de Deltebre

“TINC IL·LUSIÓ PER SEGUIR COM ALCALDE DEL MEU POBLE”
José Emilio Bertomeu Rio
neix a la Cava el 12 de març
de 1964. Va realitzar els
seus estudis a Tortosa i es
va especialitzar en l’àmbit
de la comptabilitat i la
banca, obrint l’any 1982 la
seva primera oficina a
Deltebre, i anys més tard
obrint-ne una altra a
Tortosa. A nivell polític, José
Emilio es va implicar molt
jove, ja que l’any 1987 i
amb només 22 anys va for-
mar part de la candidatura
del PSC essent escollit regi-
dor per un període de setze
anys, vuit a l’oposició i vuit
estant al govern municipal.
L’any 2010 el PSC de
Deltebre li va proposar que
encapçalés la candidatura
municipal obtenint tres regi-
dors i fruit del pacte amb
ERC, l’alcaldia de Deltebre
en els dos últims anys del
mandat. Ara, serà candidat
de Compromís d’Esquerres-
Socialistes per l’alcaldia de
Deltebre.

Més Ebre: Pot fer-nos un
balanç d'aquest darrer man-
dat? 
Jose Emilio Bertomeu: El
balanç d’aquests quatre
anys ha estat condicionat
clarament per la crisi econò-
mica que vivim i que malau-
radament encara seguim
immersos. Deltebre i moltes
de les seves famílies han
patit les conseqüències
directes de la pèrdua de tre-
ball i conseqüentment falta
de recursos que els ha dut a
viure situacions difícils.
Mentre hi hagi una sola per-
sona que tingui dificultats i
ho passi malament no
podem fer un balanç satis-
factori ni dir que tot ha pas-
sat. L’Ajuntament és el
reflex del municipi i els nos-

tres objectius, que s’han
complert majoritàriament,
han estat condicionats. Dit
això, el govern municipal de
Deltebre presenta un balanç
prou significatiu d’accions
realitzades i propostes
posades en marxa. Hem
impulsat canvis interns i
organitzatius dintre l’ajunta-
ment, hem posat en marxa
serveis i nous equipa-
ments,hem apostat clara-
ment per la millora dels nos-
tres carrers per a donar una
imatge de municipi modern
amb la mirada posada a
l’horitzó del futur i hem cen-
trat les polítiques socials a
l’eix de la nostra acció. Tot i
això a grans trets, la nostra
acció ha anat molt més
enllà.
ME: Quines han sigut les
principals actuacions quant
a les inversions pressu-
postàries?
JB: Durant aquesta legisla-
tura hem posat en marxa
equipaments de referència,
com el Casal de l’Esport “Lo
Salat”, el centre Residencial
“la Duna” per a persones
amb discapacitat, el Centre
de Tecnificació Esportiva de
la Piragua “Marti Calvo”, el
centre comercial de
Deltebre, la nova comissaria
de la Policia Local i Jutjat de
Pau, hem construït tres can-
tines a les instal·lacions
esportives. Hem posat en

marxa la 1a fase de les
obres de Riumar. Ens queda
previst dintre del marc pres-
supostari d’aquest any la 2a
fase de les obres de
Riumar, la rotonda de la
corba del Vivet, el Pavelló
de l’Aube a Jesús i Maria, la
remodelació de la Plaça 20
de Maig, i millorar alguns
edificis com la Cambra
Agrària de la Cava,la seu
dels Jubilats i Pensionistes
de la Cava i ficar un ascen-
sor a l’Escola de Música. A
la vegada hem dut a terme
un important pla de xoc
d’asfalt de carrers i millora
de camins rurals que ha
comportat una important
inversió de l’Ajuntament i
d’altres administracions.

ME: Quines són les línies
futures a seguir?
JB: Deltebre ha de projec-
tar-se com un referent al
Delta i amb ambició de ser
un municipi capdavanter a
les Terres de l’Ebre. Tenim
dos eixos importants: la cul-
tura i el nostre turisme, i cal
apostar de veritat per a que
aquests dos sectors gene-
rin valor afegit i productivi-
tat. A la vegada és cert que
ens cal més dinamització
econòmica i apostar per la
creació de llocs de treball.
Aquesta legislatura ha de
ser la de la reactivació
econòmica i la de donar tot
el suport possible a les
famílies que encara patei-
xen la crisi.
ME: Encara li recorden la
seva intervenció a 13TV pel
9N ?
JB: La veritat es que sí i em
sorprèn bastant. La meva
intervenció que va ser clara
i contundent, no pretenia
convertir-se en res més que
una reflexió als miops polí-
tics de Madrid que han cri-
minalitzat el procés posant
en dubte un camí democrà-

tic i pacífic engegat per la
societat civil del nostre país.
El problema és que cadenes
com 13TV moltes vegades
actuen com a altaveu del
govern de l’Estat i això difi-
culta l’entesa i genera desa-
fecció.
ME: Què en pensa de l'a-
cord al qual han arribat CiU
i ERC d'avançar les elec-
cions al 27S?
JB: Jo crec que la política i
els partits que han conduit
majoritàriament tot el pro-
cés haurien de valorar la
seva feina i analitzar que el
que està en joc no són les
seves quotes de poder sinó
el futur nacional de
Catalunya. 
ME: Govern de coalició
amb ERC, entesa? Com veu
el paper de l'oposició.
JB: Per a nosaltres el pacte
de govern amb ERC ha
estat satisfactori. S’han
complert els compromisos
pactats i hi ha hagut bona
sintonia. Els governs de
coalició no sempre són
fàcils i òbviament existeixen
moments de dificultat. A
vegades més que els par-
tits, els pactes els fan les
persones i amb regidors
d’ERC hi ha hagut complici-
tat política i personal. Com
alcalde estic molt satisfet
del paper que ha jugat l’opo-
sició durant els meus dos
anys d’alcaldia. De fet, fins i
tot el PP va votar a favor de
la meva investidura com
alcalde. Val a dir-se que he
estat un alcalde que ha tin-
gut en compte a l’oposició i
hem posat en marxa meca-
nismes com la Junta de
Portaveus en el marc del
ROM que ha facilitat el dià-
leg i l’acord.
ME: Es torna a presentar?
Creu que ens trobarem de

nou davant d'un possible
pacte?
JB: Desprès d’algunes set-
manes de reflexió i encorat-
jat per molts veïns i veïnes
em presentaré de nou a l’al-
caldia. Tinc il·lusió per
seguir, estic encoratjat i
m’agradaria seguir com
alcalde del meu poble. Ho
farem amb un instrument
nou COMPROMÍS D’ESQUE-
RRES-Socialistes per
Deltebre i aspirem a ser la
força més votada. No vull
fer previsió de pactes, vull
treballar per guanyar-me la
confiança de la ciutadania i
desenvolupar el nostre pro-
grama de forma autònoma.
Tinc les portes obertes i la
possibilitat d’entendre’m
amb qualsevol força política
i crec que això es significa-
tiu del nostre tarannà.
ME: Què recomanaria a un
lector de Més Ebre per a
què visiti la seva població?
JB: Deltebre forma part
d’un petit paradís anomenat
Delta de l’Ebre, un lloc únic i
privilegiat per la seva situa-
ció geogràfica. Tenim la
millor gastronomia, platges
de referència, una urbanitza-
ció com Riumar, i un pas-
seig que voreja l’Ebre que
és un verdader aparador de
tot allò que tenim al munici-
pi. Si veniu, repetireu, per-
què tal i com diu l’eslògan
ÉS DELTEBRE, ÉS REAL.
ME: Per concloure, vol afe-
gir alguna cosa més?
JB: Vull agrair a totes aque-
lles persones i entitats,
familiars i amics, tècnics
municipals i regidors que
m’han ajudat durant aquests
dos anys d’alcaldia a fer
més fàcil la meva gestió. En
definitiva ha estat una feina
d’equip i els estic molt
agraït. 
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Amb el patrocini principal
de “la Caixa” i de la Diputació
de Girona, la 15a edició del
MIC s’ha presentat aquest di-
mecres al migdia en un acte
realitzat a l’auditori del Cos-
moCaixa, el Museu de la
Ciència de l’Obra Social “la
Caixa”. L’esdeveniment ha
comptat amb la presència
del jugador del FC Barcelona
Neymar da Silva, que va pro-
clamar-se campió del MIC
2008 amb la selecció cadet

del Brasil. Aquella va ser la
seva primera experiència a
Europa i, set anys després,
el davanter blaugrana s’ha
convertit en el padrí d’una
competició de futbol base
consolidada i amb renom a
nivell mundial. “El MIC és un
torneig molt important i
guanyar-lo va ser una felicitat
molt gran”, ha assegurat
avui Neymar durant la pre-
sentació. L’acte de presenta-
ció ha comptat també amb

la participació del Secretari
General de l’Esport de la Ge-
neralitat, Ivan Tibau; del vice-
president de la Diputació de
Girona, Xavier Soy; del presi-
dent d’honor de la Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC), David Mo-
ner; del seleccionador català
de futbol, Gerard López; i del
director del torneig MIC, l’e-
brenc Juanjo Rovira.
Més de 200 equips proce-

dents d’arreu del món parti-

ciparan en una 15a edició
que amplia el nombre de par-
ticipants respecte el torneig
de 2014. A part, es manté
l’aposta amb el MIC Integra,
competició dirigida a equips
amb discapacitat i que té el
futbolista del Barça Gerard
Piqué com a padrí.
La presència ebrenca ja

existeix des de la direcció de
l’esdeveniment però també
amb jugadors i amb tot l’en-
tramat de col.laboradors.

15 MIC

El Torneig Internacional
de Futbol Base MIC – Me-
diterranean International
Cup mantindrà la seva
vessant internacional en
una 15a edició en què
s’amplia el nombre de
participants respecte l’any
passat. Més de 200
equips de 34 països dife-
rents participaran entre el
31 de març i el 5 d’abril
en la competició que es
realitza cada Setmana
Santa en 19 poblacions de
la Costa Brava.

NEYMAR FOU EL PROTAGONISTA DE LA PRESENTACIÓ DEL TORNEIG D’ENGUANY

El bitemenc Juanjo Rovira n’és el director d’un esdeveniment de relleu mundial

M.V.

Que quede clar que no és cap
comparació, ni té res a veure un
tema amb un altre. Per des-
comptat. 
Dimarts vaig veure els darrers

minuts del Madrid contra el
Schalke i la veritat és que feia
anys que no veia un equip tan
ensorrat i fent un ridicul tan ma-
júscul sobre un camp en un par-
tit de Champions. 
Des de la calma i com aficio-

nat al futbol, vaig pensar que el
Madrid havia de pendre una de-
cisió aquesta setmana. I la deci-
sió ja sé sap quina és. Per què?
Perquè el Madrid encara està a
temps de poder fer alguna cosa
però, a hores d’ara, sembla
complicada. Ja s’ha anunciat
que si perd al camp del Barça és
molt probable que el tècnic italià
no acabe la temporada, perque
la següent ronda de Champions
ja serà una quimera. Per tant, si
s’ha de pendre una decisió lla-
vors, més val la pena pendre-la
ara. ¿O és que confien amb un
canvi màgic en els propers dies

i que guanye
el clàssic? No
sé, és una opi-
nió. El que no
tindrà sentit
és decidir canviar a Carlo d’aquí
a dues jornades, si perd, quan
res es podrà fer. Per tant, en el
cas del Tortosa, crec que amb
pocs dies ja els ha servit d’expe-
riència per adonar-se’n que can-
viar d’entrenador després de
perdre a la Cava no era, quan ja
no hi havien opcions de pujar,
una solució. Més hagués valgut
assumir les possibles errades i
deixar-ho tot igual fins el final de
lliga, intentant reduir dèficit com
es fa i apuntalant ja la feina del
futur. Ara, s’ha trencat emocio-
nalment un vestidor i el final del
campionat serà complicat. Per
tant, amb aquesta experiència
recent, jo crec que el Tortosa
destituiria a Ancellotti ara i no
d’aquí unes setmanes quan una
decisió com aquesta no tindrà
cap valua més que crear més
desavinences internes. 

El Tortosa ja hagués 
destituït a Ancelotti

-Rangel renova fins el 2017 amb el Swansea
-Carlos Alós debuta amb el Pogon Siedlce, va fer-ho

amb derrota al camp del Suwalki (2-0).
-Aleix Garcia (Vilareal B) convocat en la selecció

espanyola sub-18

Ebrencs pel món

Doble valor

L’Amposta rebrà (17 h) el Balaguer. La Rapitenca visita el
Torreforta. Doble valor dels punts en joc.

Demà dissabte a les 20 h, a la Casa Cultura

Exposició del centenari
CF ULLDECONA

El CF Ulldecona celebra el
seu centenari. Ja s’han fet di-
verses trobades d’exjugadors
i demà dissabte s’inaugura

l’esperada exposició del cen-
tenari, a les 20 h. a la Casa
Cultural. Moments emotius
per a tot el municipi. 

La Pobla és líder ara, després de guanyar dimecres

Un partit menys
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar diumenge
el filial del Sabadell (3-2). L’equip
riberenc ja va insistir a la prime-
ra meitat, tot i que sense premi.
A l’inici de la represa, Genís,
força inspirat i determinant, va
fer l’1-0. Acte seguit, Virgili, va
resoldre amb el 2-0, amb una
bona rematada. Però el partit
estava obert, trencat, i el Saba-
dell es va posar dins amb el
seu gol. Va haver-hi incertesa
fins que Genís, amb qualitat, va
decidir amb el 3-1. El partit, no
obstant, va seguir obert i el filial
arlequinat, arran d’un penal, va
aprofitar el descontrol que exis-

tia, amb anades i tornades.
L’Ascó, patint, va poder mante-
nir el resultat i acabar la jornada
líder en solitari. Però dimecres
la Pobla va guanyar el partit
pendent per la vaga a Palamós
i és el líder actual. L’Ascó, que
diumege visita el Vilafranca, el
recuperarà el dia 8 d’abril, a Fi-
gueres. 

L’Ascó visita diumenge 
(12 h) el  Vilafranca. El dia
8 d’abril jugarà a Figueres

Proper rival

La Rapitenca té obligacions al camp del cuer, diumenge

Amposta, 10 de 12

PRIMERA CATALANA

L’Amposta va refermar el bon
estat actual diumenge passat al
camp de l’Igualada (2-4). Tot i el
gol local (minut 15) el partit esta-
va viu i va ser el pichichi Becerra
qui va empatar abans del des-
cans. A la represa, de falta, el
mestre Gustavo va fer l’1-2 i el
partit estava obert. Així l’Igualada
va empatar, amb el segon gol.
L’Amposta, ambiciós, està en un
gran moment físic i de confiança.
La que ha sabut transmetre el
‘mago’ Teixidó. Marc Vernet i Víc-
tor sentenciaven un triomf amb
doble valor i que deixa a l’Ampos-
ta en la setena plaça, més prop
de l’objectiu. Són 10 punts dels
darrers 12. Diumenge, un altre
partit amb doble valor, contra un
històric en hores baixes com el
Balaguer. Una victòria impulsaria
encara més.

La Rapitenca, per la seua
part, va empatar amb el Vilano-
va (1-1). Bon inici local però fou
el Vilanova qui va fer el 0-1. Acte
seguit, magistral falta executada
per Xavi Anell. 1-1. A partir d’a-
quí, partit marcat pel respecte.
La Rapitenca es va trobar amb
un rival amb ofici que va saber
crear les seues opcions a la con-
tra. I que es va quedar amb deu.
Fou en els darrers minuts quan
la Rapitenca, que segueix impre-
cisa, va poder decidir amb una
gran ocasió. Són quatre jorna-
des sense guanyar, amb tres
empats. Diumenge, hi ha obliga-
ció de vèncer al camp del cuer
Torreforta. En les darreres ho-
res, s’ha especulat d’un interès
en Moha, jugador del Tortosa
que ha demanat la baixa i que
podria fitxar. 

Presentació del MIC, aquesta setmana. Juanjo Rovira, David Moner, David Bellver, Neymar, Ivan Tibau i Xavier Soy.



pATUFETs pREBENJAMI BLANC pREBENJAMI ROIG

ALEVI A ALEVI B INFANTIL A

CADET A JUVENIL B JUVENIL A

Diumenge passat, la UD Jesús i Maria va pre-
sentar tots els seus equips de futbol base. Un
total de quinze que demostren la vitalitat que
actualment té l'entitat. L'acte fou presidit per
l'alcalde, José Emilio Bertomeu, i per Lluís
Soler, president del Consell Comarcal del Baix
Ebre i regidor de l'Ajuntament. El regidor d'es-
ports, Jordi Torres, no va poder estar per
motius familiars. L'acte més emotiu de la tarde
fou l'homenatge que va rebre la familia de
Didac Navarro, porter del filial que ens va dei-
xar fa unes setmanes.

FOTOGRAFIA: ALBERTO GOTO MATRIX



BENJAMI BLANC BENJAMI ROIG

INFANTIL B CADET B

FEMENI FILIAL

COORDINADOR GENERAL FUTBOL BASE 
I DIRECTIU:  

JUAN JOSÉ GILABERT 

COORDINADORS: 

JOSEP MARIA TORRES i JOSÉ MARI ALIAU.

TÈCNICS:
PATUFETS: DAVID TORRES
PREBENJAMI BLANC: JOSEP MARIA TORRES - JOSEP CASANOVA.
PREBENJAMI ROIG: JORDI BORRAS - JOAN RAMON MARS.
BENJAMI BLANC: IVAN GONZALEZ - ROGER ANTÓ.
BENJAMI ROIG: ALBERT TORRES - ARMANDO VELAZQUEZ.
ALEVÍ A: AHDMED AIT ABOU.
ALEVÍ B: DAVID HEREDIA.
INFANTIL A: SERGI CURTO.

INFANTIL B: ALBERT FATSINI.
CADET A: ANTON FLORES.
CADET B: CARLES BELTRAN.
JUVENIL A: JOSEP MARIA TORRES.
JUVENIL B: FOUAD - MOURAD.
FEMENÍ: JUAN CARLOS ANTÓ.
AMATEUR: GERARD CAPERA.

FOTOGRAFIA: ALBERTO GOTO MATRIX
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El derbi entre Deltebre i Camarles tenia molt en joc, en la lluita
per la permanència. Era un examen important pels dos equips,
d’aquells partits que Més Ebre qualifica de doble valor. I el Delte-
bre se’l va emportar (1-0), potser el dia que menys ho mereixia, i
és que el propi Narcís, tècnic local, deia que “el Camarles va tenir
més ocasions i nosaltres, a diferència d’altres partits en els que
n’hem tingut més i no hem puntuat, vam saber aprofitar la nostra”.
Arnau, un jove jugador molt oportunista, com ho està demostrant,
va tornar a ser llest dins l’àrea. Des de Camarles es lamentava al-
tre cop, la falta de fortuna “i d’encert per poder guanyar un partit
en què mereixiem fer-ho”. Leo ha causat baixa al Camarles. El Ca-
marles rep el Tancat (una final) i després el Catalònia. 

El Camarles perdona i el
Deltebre té vida

1-0, NOU GOL D’ARNAU PEDRENY

El R. Bítem, després de tres
jornades sense guanyar (1 punt
de 9), va guanyar frenant, d’a-
questa forma, la ratxa de quatre
victòries de la Cava (3-0). El re-
sum del partit és molt senzill:
encert local i falta d’aquest en-
cert per part dels visitants que,
sobre tot al primer temps, van
jugar força bé i van tenir op-
cions com per marxar al des-
cans amb avantatge. Però el R.
Bítem va mostrar la seua versa-
tilitat i, sobre tot, la seua gran
pegada, amb el pichichi Àngel

amb la canya a punt, i amb un
Jota que, amb la maduresa,
està en el seu millor moment.
Resolutiu, intel.ligent i amb qua-
litat, Jota és un dels jugadors
Top de la categoria. Destacar
també la feina defensiva d’Ubal-
de, que ha tornat, i de Sergi Bel.
I el bon treball de Llaó. 
La Cava va sortir pressionant

i ofegant al R. Bítem que es va
veure obligat a ser més directe
i a buscar l’esquena de la defen-
sa visitant. Així el partit va estar
obert. Malgrat l’1-0, en un cór-

ner en què va haver-hi passivitat
defensiva visitant, la Cava, lide-
rada per un gran Ferran, amb
bona feina de Grau a la zona
ampla, i amb Jaime i Xixo apli-
cats davant, va reaccionar fent
un bon futbol i tenint fins a tres
opcions. No va empatar. El R.
Bítem, a la contra, també va fer
arribades. El partit va tenir vida
fns la segona meitat quan els lo-
cals van fer el 2-0, amb gol d’Àn-
gel aprofitant una recuperació
de Sergi. Amb el 2-0, la Cava es
va desprotegir i una bona acció

per la dreta de Guillem, dels
destacats, va propiciar un gran
gol de Jota. Jugada de tiralinies.
Un 3-0 que fou inflat però que va
confirmar la victòria dels locals.
En els darrers minuts, el visitant
Franklin, gran jugador i que cal
valorar que es va incorporar per
ajudar a la Cava, quan fou subs-
tituit va trepitjar a Àngel. Fou ex-
pulsat.
En el moment del nostre tan-

cament, no hi havia comunicat
del comitè respecte la impugna-
ció del duel a Vilaseca.

El Gandesa rebrà diumenge el Tortosa en el millor moment de la tem-
porada. L’equip va disparat en la segona volta en la que compta els
partits per victòries, són sis seguides. I és quart a la classificació.
Ha costat, però a diferència d’altres campanyes, en les que ha anat
de més a menys, ara està en progressió. 
Frede (2) i Pol van obrir el partit a la primera meitat. El Gandesa,

coesionat en defensa i sobri en atac, va encarrilar per la via directa.
A la represa, va haver-hi una fase en què va baixar la intensitat i el SP
i SP va reduir distàncies. Però la confiança del Gandesa és extraor-
dinària a hores d’ara i Roger i Dilla, de penal, van certificar la supe-
riorotat i la golejada (1-5). 

Un set de victòries

SISENA SEGUIDA DEL GANDESA, A SP I SP (1-5)

L’Alcanar, també minvat per les baixes, va perdre dissabte a Cambrils
on va acusar un inici desconcertant quan el Cambrils, amb dos gols
de Labella, jugador que debutava, es va posar amb el 2-0. L’Alcanar
va reaccionar i sempre va fer sensació de poder entrar en el partit,
aconseguint fer-ho a la represa amb el gol de Vates. Però, malgrat in-
sistir, els locals es van defensar amb tot i els canareus no van poder
encertar en els darrers metres. L’equip, ja amb pocs al.licients a la part
alta i en la recta final d’una temporada que pot significar el final d’una
etapa daurada a la categoria, ha de posar-se les piles perquè amb 32
punts i amb l’amenaça de les compensacions, la permanència s’ha d’a-
puntalar. El Cambrils està ara a set. Xavi Molas ha causat baixa.

L’Alcanar mereix més però...
NOVA DERROTA, A CAMBRILS. MOLAS CAUSA BAIXA

El Catalònia només ha sumat un punt en tres jornades. Demà té un
partit amb doble valor contra l’Ampolla, equip que es troba en la ma-
teixa situació. Per tant, serà un partit amb doble valor en la lluita per
fugir de la zona delicada. El Catalònia va perdre diumenge al camp de
la Canonja (2-1). Segons el tècnic, Enric Aleixendri, “estem en un mo-
ment, excepte el dia del Cambrils, en el que juguem molt bé però no
trobem premi amb un bon resultat. A la Canonja vam dominar en mol-
tes fases, però sense poder concretar-ho al marcador. Hem de can-
viar la dinàmica. Ara tenim tres partits claus; Ampolla, Camarles i Tan-
cat”. El pichichi Aleix podria tornar en els propers partits.

El Catalònia rebrà demà a l’Ampolla,
un partit de sis punts

EL CATALÒNIA PERD A LA CANONJA

Primer equip de la UD Jesús i Maria.
ALBERTO FOTO MATRIX

Va ser una jornada d’emocions
a l’Aube. El club va decidir fer la
presentació la tarde ideal per
crear més ambient al camp. El
dia de la visita del Vilaseca,
equip líder i que fins diumenge
no havia perdut. Va ser una tar-
de de sentiment, de record
emotiu a Didac Navarro durant
la presentació dels equips. 
I el partit fou històric. L’Aube ple
de gom a gom, com en les
grans ocasions i el Jesús i Maria
carregat de casta i orgull que va
saber remuntar el gol del pichi-
chi Chillon. El Jesús i Maria, amb

molta intensitat defensiva, i amb
artilleria ofensiva, es va posar
dins del partit, creant ja al pri-
mer temps nombroses oca-
sions. Un esplendit José Mari va
servir al més llest de la classe,
Teixidó, perquè fes l’empat. A la
represa, la intensitat del duel va
ser immensa. Un córner directe,
amb la pegada del mestres
Raül, va valdre el 2-1. El líder va
estar noquejat i Rodri va come-
tre una imprudència agredint a
Víctor. Potser hi havia falta prè-
via però la reacció del veterà
porter fou castigada amb penal

i expulsió. Era el 3-1. El Vilaseca
va desesperar i ho va intentar
però davant va trobar la millor
versió defensiva d’un equip que
es va deixar la pell i que s’acos-
ta al líder, amb un partit menys.

Esperit de l’Aube
El Jesús i Maria remunta amb ‘hat-tric’ del crac Teixidó

GRAN VICTÒRIA, CONTRA EL LÍDER VILASECA (3-1)

El R. Bítem, a ritme de Jota
TRIOMF CONTRA EL CD LA CAVA. EL 3-0 FOU INFLAT

Moha l’ha demanada i
Marc Gisbert ha plegat,

deixa l’equip.

Baixes

L’Ampolla va perdre amb el Tancat (1-2) i es compromet a la tau-
la, sobre tot en la previsió de que pugui haver-hi una compensació
i que baixin cinc equips. L’equip està molt minvat i el porter Chema
va jugar lesionat i Aitor va estar a la banqueta i va haver de fer de
jugador de camp, davant la manca d’efectius. La situació, malgrat
el debut de Marcel Espanya, es pot agreujar i l’Ampolla ha hagut
de buscar incorporacions. Es podria produir la d’un davanter que
temporades enrera va estar al Torreforta. I podria no ser la darre-
ra. 
El Tancat es va avançar amb el 0-2 a la represa, davant la resig-

nació dels ampolleros que, malgrat el gol de Regolf, no van poder
empatar. La situació es complica i l’afició, després de la gran tem-
porada passada, no està gaudint en aquesta. Hi hi ha cert desà-
nim. 

L’Ampolla, a punt 
d’incorporar a un davanter

LIMITACIÓ D’EFECTIUS I DERROTA AMB EL TANCAT

El Tortosa va perdre contra el
Roda de Berà (1-2) en el primer
partit després de l’etapa de
Nando Crespo i la tarde del de-
but d’Hilari com a entrenador
del primer equip.
El conjunt roig-i-banc no va

estar bé i l’ambient a l’estadi
també va ser de silenci, un xic
enrarit. Simptomes d’escepti-

cisme i també desacord. El Ro-
da, molt necessitat, va avançar-
se amb el 0-2 i, malgrat el gol
d’Arnau, la derrota no es va po-
der evitar. 
La situació és complicada.

Són dos punts en sis jornades.
I diumenge a Gandesa. Moha va
demanar la baixa i es diu que
podria anar a la Rapitenca, si la

rep. Marc Gisbert es comenta
que també ha plegat. El final de
temporada potser dur. De cara
la propera, hi ha rumors des de
Tarragona que indiquen que el
Tortosa podria tenir en el punt
de mira un tècnic tarragoní que,
a més, portaria diversos juga-
dors. Es només un rumor. I nin-
gú ha confirmat res. A més,

també caldria esperar per veu-
re quina serà la situació d’a-
quest entrenador a finals d’a-
questa temporada. En
qualsevol cas, el Tortosa, amb
dubtes, es desplaça diumenge
al camp de l’equip més en for-
ma, el Gandesa, que porta sis
victòries seguides. Asin i Lofti,
sancionats, són baixa.

DESFETA CONTRA EL RODA DE BERÀ (1-2)

El CD Tortosa mira banquetes del 
Camp de Tarragona, per la temporada vinent

A les planes centrals de l’e-
dició d’avui de Més Ebre, apa-
reixen els equips base del Je-
sús i Maria, que foren
presentats diumenge. Gaire-
bé 250 jugadors, reflex de la
bona feina dels darrers anys. 

Presentació
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En la temporada 2002/2003 el Tortosa era el tercer equip de la província. Avui és el nú-
mero 17. Fins fa dues setmanes, els entrenaments d'aquest conjunt eren gairebé de ter-
cera divisió, amb Nando i els dos ajudants. Avui són entrenaments ho deixarem en dife-
rents dirigits per Hilario que ha estat quatre campanyes absent del futbol amateur.
Aquesta setmana se’n volia anar Moha de l'equip perquè no tenia cap al·licient per la mar-
xa de Nando. Penso que la temporada es farà molt llarga, i més si diumenge perden a
Gandesa. L'error dels mandataris de no atrevir-se a posar ordre en aquest club ja fa efec-
te. Ara volen acabar la temporada i fer un nou càsting. Es parla d’una aposta tarragonina per la temporada
vinent, amb l’arribada d’un tècnic i de jugadors de Tarragona, amb la qual cosa els de la cantera jugaran
menys. El màxim candidat és Àngel Garcia i ha entrenat al Gandesa, Ampolla i Roquetenc:  “a mi m’agrada-
ria tornar a aquestes terres”, em va dir. Manel Cazorla, ben situat, possiblement no vindria a Tortosa. Amb
tot això, no podem oblidar opcions ebrenques com poden ser Enric del Catalònia, Sergi de R-Bítem, Cama-
rero de la Cava o Nacho. Tots aquests entrenadors tenen molt clara la seva filosofia però que no sé si l'ac-
tual directiva comulga amb ells. Des que la directiva va arribar, tres persones han deixat el càrrec: Carlos So-
ler, el president se’n va enterar per la premsa que marxava, Àlex Curto, que va deixar les funcions de
coordinador de futbol base i segueix però amb unes altres, i Nando Crespo. Quin serà el següent?  El Torto-
sa té el mateix pressupost del primer equip que la Rapitenca i Amposta i tres equips de Tercera divisió, Cas-
telldells, Masnou i Peralada, el tenen inferior. No és qüestió de money o fitxar. Els posaria mil exemples de
que és més important la filosofia esportiva que la del money. Dos exemples recents, Rapitenca en pocs anys
amb una bona estratègia ha liderat el futbol base comarcal davant d'un Tortosa que a més té aquest any l’-
handicap de que poden baixar tres equips: juvenils, cadet i infantil. El segon exemple, Godall, amb dos euros
i uns jugadors que no havien jugat a Segona, majoritàriament, van fer rècord a 4a. catalana i aquesta tempo-
rada aspiren de nou al segon ascens consecutiu. El miracle de l'Eibar a 1a. és una referència palpable de que
tot no és money. Aquest club, el Tortosa, té molts fronts oberts i perquè sigui diferent ha de canviar de mo-
del, l'actual no funciona i si així fos el Tortosa no estaria tres anys a 2a. Catalana on no ha marcat els seus
objectius i una pedrera que està desconeguda, ja vaig dir en el seu moment que va ser un error de separar
des de la categoria juvenil fins a baix i dues directives en un mateix club. El problema del Tortosa és el de l'an-
sietat d'aquell equip que va ser i que vol tornar a ser-ho, cal començar, altre cop, uns ciments nous. Oviedo,
Múrcia, Càdis, Hercules i altres equips d’aques càlibre estan a la Segona divisió B per errors del passat que
és el que li passa al Tortosa que no es va adequar a nous temps des del descens de 3a. divisió. Va voler re-
cuperar-la i no va apostar per un canvi de model, d’apostar per la pedrera cent per cent quan encara era el
líder comarcal del futbol base. I el Tortosa seguirà cometent els mateixos errors cara a futur. D’entrada, l’Am-
posta ha confirmat que tindrà un filial com altres equips ebrencs i el Tortosa des de 1984 no té filial; el natu-
ral seria arribar a un acord en l’Ebre Escola però això és impossible, parlen idiomes diferents, els de l’Ebre te-
nen una de les millors directives d'aquesta comarca i fan les coses molt bé. Fa dos anys vaig dedicar un
article al CD Tortosa de com baixar el dèficit a 0 en dos anys. Des de llavors aquest dèficit ha pujat. L’afició
porta molts anys desil·lusionada, la directiva actual només pensa pujar a Tercera divisió, aquest és el seu error
número u i el de les passades directives. Pujar-lo a Tercera és exposar més money i amb el dèficit actual és
impossible. Estar a la 1a. Catalana és deficitari i ascendir a la nacional es necessita a més de més pressu-
post que la afició acompanyi i ni a Tortosa ni als 20 clubs de la Tercera Divisió això passa, la mitjana d'espec-
tadors d'aquesta categoria s'ha reduït a meitat en els últims cinc anys. La Rapitenca la passada campanya ja
va donar el primer baròmetre de 1000 espectadors a 200/250. El Tortosa aquesta temporada ha estat una
desil·lusió més jo ja vaig avisar a principi de temporada i li vaig dir al president en off record; els fitxatges en
gran part no han estat encertats, al planter havia més fusta però es necessita paciència i paciència i con-
fiança i a la directiva del Tortosa hi ha poca. Compte que el Tortosa pugi a 1a Catalana d'aquí a dos anys i
torni a baixar seria pitjor, per això ha de canviar el seu model esportiu i econòmic, primer no ascendir de ca-
tegoria fins que hagi superàvit, segon que jugui amb jugadors només de la casa, cap de 25 anys en amunt,
mitjana d’edat 22/23 anys, unificar el futbol base, crear un filial, arribar a un acord amb l'Ebre Escola, fer un
carnet low cost de 50 euros, baixar el dèficit del club gairebé a zero i durant dos anys que les nòmines de
jugadors siguin mínimes per baixar el dèficit. El millor regal que li hagués tocat a aquest Tortosa era començar
de zero com ho va fer el Figueres que de segona divisió B va baixar a Quarta catalana i van pujar a Tercera
divisió sense pausa. El Tortosa hauria també de començar de zero. Per fer grans coses, cal tocar fons total-
ment. Aquestes són les meves idees des de la humilitat, espero d'aquí a tres anys no repetir el mateix article
i desitjo el millor al Tortosa. Jo no sé si l'actual president és un il·luminat, un entusiasta, un apassionat o un
tros de pa però el model no ha funcionat, els aficionats, planters, els jugadors estan més desil·lusionats que
mai i a sobre se'ls ven la il·lusió que tornarem a tercera divisió. Aquest conte està acabat, avui el Tortosa està
en 2a. catalana i cal viure el present, el futur només existeix si canvia de model, l'actual no va bé.
PRIMERA CATALANA - ELS EXTASIS DE TEIXIDÓ I EL CALENDARI FÀCIL DE LA RAPITENCA. En

dues jornades l'Amposta ha aconseguit dues victòries i 9 gols. Em consta que el míster Teixidó està que se’n
surt doncs veu que l'equip està prop de l’objectiu i a més està per sobre de la Rapitenca. Aquesta setmana
van marcar els quatre gols quatre jugadors diferents, això demostra que l'equip va a més i els asseguro que
li proposaran la renovació perquè no fitxi amb el Jesús i Maria. Rapitenca quatre jornades sense guanyar i no-
més dues victòries en el que portem d'any manera. Això sí, els següents tres partits es pot donar un gran
salt, visita al camp de cuer i dos partits consecutius a casa i després dos enfrontaments en els camps d'e-
quips en posicions de descens: Mollerussa i Igualada. Cinc partits per aconseguir un mínim de deu punts i
salvar gairebé matemàticament la categoria. 
SEGONA CATALANA - GAIREBÉ TOT DECIDIT - Vaig dir la setmana passada que el Vilaseca perdria i

així va ser i això que anava guanyant. Raül Teixido que és l'amo d'aquest equip va marcar 3 dianes; catorze
jornades sense perdre porta aquest equip des que el tàndem de José Mari i David van agafar les rendes, 36
punts dels 42 possibles. Si el Vilaseca guanya d’aquí a dues jornades a la Canonja es pot dir que era campió
gairebé matemàticament ja que el Jesús i Maria algun ensopegada haurà de tenir. Súper Gandesa en les úl-
times sis victòries en les últimes sis jornades on ha aconseguit gairebé la meitat dels gols de tota la tempo-
rada, en aquesta jornada un cop més Pol, Dilla i Roger van mullar. Jesús Catalonia va perdre i un dels camps

CD Tortosa, el model actual no funciona (2a part)

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

més difícils d'aquesta temporada Canonja, l'equip d'Enric està en minicrisi. Últimes cinc jornades només una
victòria. Gairebé sempre li passa al Remolins-Bítem, quan porta tres jornades sense guanyar sorprèn i aquest
cop ho va fer davant tot un CD la Cava que va perdre la ratxa de 4 jornades guanyant. Va marcar, com no, Jo-
ta que està que se’n surt. Deltebre va guanyar però l'empat hagués estat el més just enfront d'un Camarles que
té dos partits claus en el seu camp, Tancat i Jesús Catalonia. Si els guanya hi ha esperances, si perd un dels
dos gairebé segur que baixarà. La crisi del Alcanar ve de lluny des que van cessar a Carlos. Ximo fa el que pot,
nou últimes jornades només una victòria i un dels pitjors equips ebrencs de les últimes sis. Si algú li haguessin
dit a la jornada 1 que el Tortosa estaria sis partits sense guanyar hagués dit impossible però avui és una reali-
tat, ni Hilario va servir de revulsiu, que torni Nando o que hi hagi desembarcament de Nacho. Un equip que res-
sucita, Cambrils, tres últimes jornades sense perdre i ha fitxat a un Oriol Lavella que va marcar 2 gols. Si al Ro-
da de Bera fa tres setmanes li van marxar jugadors, en aquests dies pot passar el mateix a Valls.
TERCERA CATALANA - JA NOMÉS QUEDEN 7 CANDIDATS. Ulldecona depèn de si mateix. I té un par-

tit davant l'Horta pendent. Aquest any compleix el cent aniversari; fa olor a ascens. El seu rival, el Santa Bàrba-
ra, té un partit pendent, contra el difícil camp del Batea. Aquest Corbera està que se’n surt, si bé la passada va
començar com un coet i després es va desinflar. Aquesta ha estat al contrari. La meta del seu mister Roca és
ascendir i jugar contra el Tortosa. Aldeana per fi va guanyar i va trencar la línia d’empats. I és que aquest equip
és molt difícil guanyar-lo. En les últimes quinze jornades només dues derrotes, en les primeres quatre va perdre
tres partits després la reacció ha estat meteòrica. Des que va arribar Bartolí al Perelló aquest equip està desco-
negut, imbatut, un gol sol en contra i a més debut de Mohe que es va recuperar de la lesió. I en els següents
sis partits, 4 els juga a casa. El que també té un calendari també fàcil és el Godall que en les properes quatre
jornades, en juga tres al seu feu. Tot i així ha perdut gas amb dues derrotes seguides. Cada setmana descarto
un candidat, primer va ser La Sénia, la passada jornada al Perelló i aquesta el Roquetenc que va perdre a Ullde-
cona on el més just huberia estat un empat. Ginestar té mala sort aquesta temporada ni guanya a casa i aques-
ta setmana a Alcanar mereixia també un empat. El primer que va sortir del clot dels descensos va ser l'Horta
que només ha perdut un partit en les últimes 8 jornades i ara és l’Ametlla que no guanyava però si aconseguia
molts empats. En aquests moments, arriben les victòries i es nota el gran treball de mister Capera. Vuit equips
separats per cinc punts; ens esperen les deu últimes jornades frenètiques per dalt però per baix cada vegada
està més clar per als descensos, Alcanar, Ginestar poden acompanyar el Sant Jaume mentre a Campredó és
qui intenta salvar-se de la crema. Té un partit clau contra l’Alcanar. 

-EL FLIX VA UTILITZAR LES
IMATGES DE CANAL TERRES
DE L’EBRE per complementar
el recurs presentat per una de

les targetes que va veure
Oleguer a Móra la Nova. I el
comitè ha donat la raó al club
de la Ribera i li ha tret la targe-

ta. Per tant, Oleguer podrà
jugar diumenge vinent. 

TERCERA CATALANA

FLIX I MÓRA LA NOVA

Móra la Nova i Flix es van enfrontar dissabte en un derbi entre dos equips
que ja somien amb la gespa artificial. A Móra la Nova, les obres d’inici
s’estan endarrerint però segons fonts directives, es confia en què
avançat el mes d’abril comencin i que s’hagi d’anar a jugar a Benissanet.
A Flix ara fan el camp de terra i la gespa artificial pot estar a l’estiu.

L’Horta, paradoxalment, no viu
el seu millor moment quant a joc
però si que el té, en canvi, quant
a resultats. El Pinell va merèixer
més en el partit, tenint més
opcions, però els locals, amb
qui va debutar Barriga, van deci-
dir amb un gol de Baiges al pri-
mer temps. Malgrat no estar bé,
van poder mantenir el marcador
i poden seguir escal.lant a la
taula. 

L’Aldeana va guanyar després de
sis jornades sense fer-ho. Se li
resistia la victòria en jornades en les
que acumulava empats. Però a
Sant Jaume, els de Toni Sánchez no
van perdonar i van assolir un triomf
que els permet acaronar les places
d’ascens i seguir amb possibilitats
dins d’un grup que segueix ajustat i
obert, amb vuit equips separats de
cinc punts.

S. JAUME-ALDEANA 0-3

Móra la Nova i Flix van oferir un derbi
molt igualat i caracteritzat pel res-
pecte. A la primera part, els morano-
vencs, dins de la igualtat, van gaudir
de tres ocasions per a poder marcar.
El Flix en va tenir una. A la represa, el
flixancos van gaudir de més control
del partit i van guanyar metres.
L’empat a zero podia ser el més just
però un gran gol de Yuri va desequil-
brar (0-1). Els de Rius progressen.

El Perelló ja porta sis jornades
sense perdre, amb quatre victòries
i dos empats. I d’estar en un mar
de dubtes ha passat a lluitar per
l’ascens. Bona feina d’un equip que
ha estat més de 500 minuts sense
rebre cap gol. Destacar el retorn
de Mohedano. El partit fou igualat
però la insistència local va portar el
triomf. 

L’Ulldecona és el nou líder de la
classificació després de guanyar
el Roquetenc en un partit en què
els locals van anar per feina a la
primera meitat quan es van posar
amb el 3-0. Però a la represa, el
Roquetenc va empènyer i va
posar-se en el duel amb el 3-2,
podent empatar davant d’un
Ulldecona que va acomodar-se. 

ULLDECONA-ROQUETENC 3-2

Era un partit atractiu entre dos
equips que portaven sis jornades
victorioses però que en l’anterior,
tots dos havien vist trencada la
ratxa. Era important per veure la
reacció. I el Corbera va estar fort
mentalment, jugant amb molta inten-
sitat a la represa i emportant-se un
partit que el fa recuperar l’estat aní-
mic i les opcions d’ascens. El Godall
porta dues derrotes seguides.

GODALL-CORBERA 2-3

Alcanar i Ginestar són els dos equips
que estan en zona de descens, a més
del cuer Sant Jaume. S’enfrontaven en
un duel a cara o creu, sobre tot per a
l’Alcanar que, després de sis derrotes
seguides, ho tenia molt complicat si
perdia. El Ginestar, malgrat estar viu
dins del duel, va cedir en els darrers
minuts amb el quart gol local. Un gol
per l’esperança dels canareus. 

Com a Alcanar, a l’Ametlla s’enfronta-
ven dos equips immersos en la lluita
per la permanència. Els punts tenien
doble valor. L’Ametlla, amb l’efectivi-
tat de Pepe, va ser més rendible i es
va posar amb el 2-0, jugant més
còmode. El tercer gol local ja va deci-
dir un triomf amb gran valor. El
Campredó té un altre partit clau
demà. Tots ho són a partir d’ara. 

El greu accident de la matinada de dis-
sabte en el que van morir dues joves de
Batea, i en el que van resultar ferits tres
nois, un d’ells, Enric Amado, jugador del
Batea, van ser els lògics motius de la
suspensió. Tot el futbol ebrenc és de
Batea, en aquests moments. 

Ara, líders El Corbera insisteix Torna la victòria

MÓRA NOVA-FLIX 0-1

Un gran Yuri decideix

PERELLÓ-LA SÉNIA 2-1

Orgull perellonenc
HORTA-PINELL 1-0

Dinàmiques diferents

ALCANAR-GINESTAR 4-3

La permanència en joc

AMETLLA-CAMPREDÓ 3-1

Punts vitalicis BATEA-S. BÀRBARA

Suspensió

A l’espera de la gespa artificial
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Diego (Amposta)

Llaó (R. Bítem)   Raül Istoc (Rapitenca)      

Vates (Alcanar)    Toledo (Deltebre)            

Isaac (Catalònia)     Frede (Gandesa)       

Cristian (Camarles)  Ferran (la Cava)

Arnau (Tortosa)       Teixidó (J i Maria)

Mohe (perelló)   Cristian Diaz (Roquetenc)
Yassine (Ulldecona)

Bernat (Corbera)          Ricard (Alcanar B)

Andreu C. (Flix)     Òscar Gómez (pinell)

Moha (Aldeana) 
Cana (Godall)     Vicens (Horta)

Gerard (Ametlla)
EQUIps  DE LA sETMANA (1a i 2a  - 3a Catalana)

AVUI: ASCÓ, PRIMERA I SEGONA CATALANA I 7 EQUIPS DE TERCERA

EQUIp %
D.

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

18
14
13
13
13
13
12
12
11
11
10
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

EQUIPS EN FORMA
Nº p.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: CF Horta

Aquest equip era un poema fa uns mesos. Avui n’és un dels més en forma; només ha perdut
un partit en les últimes 8 jornades. Mister Cantó "Súper 250 cilindrades" ja treu fruit dels seus
jugadors. D’entrada, serà renovat per la propera temporada. A més, a Cantó el cuiden molt bé
els divendres a la nit al Restaurant Miralles, on el mestre ‘Don Salvador’ mima com tota la vi-
da ho ha fet, al tècnic, jugadors i directius del club del seu cor.

Top secret
EL FUTUR PRESIDENT DEL TORTOSA ÉS...? Li

falten set anys per a la jubilació i m'ha confessat que
quan es jubile es presentarà per a ser president del
Tortosa. No m’ha autoritzat a dir el seu nom però do-
naré una pista: és l'home amb més poder del futbol
ebrenc i no és Juanjo Rovira, ni Fernando Garcia, ni Mi-
chel Viñas...
AQUESTS DE LA RAPITENCA TENEN PERILL.

Primer assalt, pujar l'equip a Tercera i segon, conque-
rir el futbol base. Ara, aquesta setmana, nova empen-
ta: acord amb el Barça. Quina serà la següent bomba?.
L'èxit d'aquest equip es basa en tres persones: Don
Ramon, un bon president, un director esportiu, Fernan-
do, i un home que no acostuma a sortir i que és un
crac: el mister del cadet, Zaera, que a més és el re-
presentant per al Barça per tota la província, veu cada
setmana 9 partits de futbol base i en 11 anys ha acon-
seguit treure vuit jugadors per al Barça, és un home
apassionat pel que fa i amb puriempleo, mestre de
primària a jornada reduïda, entrenador del cadet i a
més està al Barça. Que jo sàpiga no té cap professió
més...la seva frase favorita al vestidor: "Ningú va dir
que seria fàcil". L’any vinent hi ha intenció de fer dos
nous camps a la Ràpita, un futbol 11 i un de futbol 7.

RAÜL TEIXIDÓ (JESÚS I MARIA)

Hat trick diumenge contra el líder, consoli-
dant una temporada esplèndida en la que

està marcant diferències a la categoria. Gran
jugador, ben integrat a l’Aube, entre l’equip i

l’afició. Ja ha fet 21 gols. 

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

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

46
44
41
40
36
27
20
18
13
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ
Nº JUGADORNº

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

48
43
43
39
26
26
18
15
15
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº p.p. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

46
40
29
28
24
24
20
19
17
17
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
47
36
26
24
22
22
20
18
13
12

p

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

46
40
39
32
31
31
26
25
15
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR
Nº

JUGADORNº
Maikel Fernández
Manel Sol
Paco Casas
Sergio Ruiz
Chema Esteban
Roldan
Cristian Regolf
Xavi Callau
Albert Sánchez
Edgar Pasto
Marc Perelló

47
47
37
30
27
22
20
18
18
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOLLA
Nº p. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº

p.

JUGADORNº
Toni Ondozabal
Dani Inesta
Isaac Casanova
Sergi Escoda
Fran Reolid
Carlos Ferreres
Cristian Arasa
Eugeni Del Cerro
Martí Panisello
Cosido
Juanjo Rovira

43
39
35
33
31
26
23
17
15
15
13

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
Jose Mari  
Albert Torres
Jesús Ferreres
Nico Diaz
Sergi Curto
Raül Gonzalez

74
40
40
36
31
20
17
16
9
9
8

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
Sergi Grau
Raimon Fosch

58
41
34
28
24
22
18
15
14
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº p.

63
56
31
20
20
19
17
16
15
12
12

p JUGADORNº
Jaume Gumiel
Dilla
Pol Bladé
Pere Martínez
David Rojas
Federic Giné
Francesc Barceló
Jaume Guiu
Joan Batiste
Àlex Almestoy
Jaume Soriano

52
41
29
28
24
24
21
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 Sanchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo
Òscar Benet
Alex Guarch
Edgar Bartolomé
Xavi Gisbert

53
48
48
40
32
29
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
Josep Vilanova
Aleix Salvadó
Foaud
Gerard Estrella
Pau Valmanya

39
34
32
30
23
18
18
16
15
13
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº p. JUGADORNº

Narcís Miro
Edu Llop
Jordan Alvarez
Ferran Argilaga
Ruben Barceló
Jacob Papaseit
Ionel Balea
Genis Pena
Alex Robles
Juli Segarra
Masssina

55
44
34
32
30
29
25
14
11
8
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

MÓRA LA NOVA
Nº p. JUGADORNº

Vicent Brull
Àlex Clua
Magí Andreu
David Pena
Marc Andreu
Mohedano
Marc Marti
Ramon Grau
Robert Sánchez
David Flox
Rafel Fandos

66
56
44
43
34
26
12
12
10
10
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PERELLÓ
Nº p. JUGADORNº

Jelti
Anton Ferchuk
Marc Panisello
Ivan Cornejo
Jordi Arasa
Marc Queixalós
Oriol Mayor
Cristian Alvarez
Ibrahima Thierno
Reduane
Òscar Gómez

57
33
29
26
25
22
20
19
14
14
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PINELL
Nº p.

JUGADORNº
Cristian Diaz
Llorenç Castell
Ivan Arasa
Josep Otero
Aleix Chavarria
Jordi Valls
Robert Pujol
David Cid
Sthefan
Gerard Amaré
Ramon Castells

42
33
32
29
25
24
23
18
16
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ROQUETENC
Nº p. JUGADORNº

Marc Garriga
Gerard Benito
Juanjo Magrinya
David Magrinya
Saul Aureà
Gustavo
Sergi Garcia
Ramon
Ivan Fumadó
Josep Curto
Hristo

87
70
35
27
21
17
10
8
7
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. JAUME
Nº p. JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
De La Torre
Jordi Roda
Ximo Marti
Adelasiz
Jose Mulet
Xavier Arasa
Francesc Millan
Raül Gilabert
José M. Pio

61
57
45
21
20
18
17
14
13
13
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. BÀRBARA
Nº p. JUGADORNº

Yassine
Davide Bisegilie
Santi  Sancho
Ivan Abat
Roberto Màrquez
Damià Bordes
Joaquin Marti
Tortajada
Saul López
Dani Bandau
Oriol Grau

53
50
37
32
28
27
23
20
15
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ULLDECONA
Nº p.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

Tivenys-Roquetenc  (16.30h)

Camarles-la Galera (15.45h)

diumenge 

Ebre E-Benisanet (16h)

Olimpic-Ascó (17h)

Xerta-Vilalba (16h)

Rem Bítem-Arnes (17h)

Aldeana-Catalònia (17.15h)

Bot-J. i Maria (17h)

RESULTATS

21a jornada 4a catalana 

J i Maria-Benissanet     4-1

Ascó-Ebre E 5-1

Vilalba-Olimpic sus

Arnes-Xerta 5-0

Roquetenc-Rem. Bítem 0-1

Catalònia-Tivenys    1-1

La Galera-Aldeana       1-0

Camarles-Bot 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          20     61 17 49

2. Ascó             20 47 24 42

3. Vilalba           20 51 24 42

4. J. i Maria        19 41 24 36

5. Arnes            21 41 36 32

6. Roquetenc      21 38 29 31

7. Rem. Bítem    21 34 33 30

8. Tivenys          21 56 59 29

9. Catalònia       21 43 41 29

10. Aldeana       20 34 46 28

11. la Galera      21 29 30 27

12. Bot              21 45 54 26

13. Ebre Escola    21 29 49 22

14. Benissanet     21 30 59 16

15. Camarles      21 46 64 15

16. Xerta            21 35 71 14

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Santpedor-At. Prat

Palleja-Guineueta

Fontsanta-Bonaire

Tortosa E-S. Pere (dis 16h)

Pardinyes-La Roca

Cerdanyola-Sabadell

S. Quirze-S. Gabriel

Llerona-S Eugenia

RESULTATS

21a jornada 

S. Eugenia-At. Prat     1-2

Guineueta-Santpedor 1-3

Bonaire-Palleja  0-1

S. Pere-Fontsanta      2-2

La Roca-Tortosa E 3-2

Sabadell-Pardinyes   3-0

S. Gabriel-Cerdanyola  1-0

Llerona-S. Quirze       2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 70 29 52

2. Cerdanyola 44 14 43

3. Palleja 47 19 42

4. Sabadell 46 20 38

5. S. Pere 51 27 38

6. Pardinyes 48 43 37

7. S. Gabriel 40 26 35

8. At. Prat 55 36 34

9. S. Eugenia 42 46 28

10. Fontsanta 34 43 25

11. Tortosa E 38 37 23

12. Guineueta 27 56 18

13. S. Quirze 29 60 16

14. Santpedor 38 74 14

15. Bonaire 23 46 12

16. Llerona 30 86 5

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E-Olimpic

Horta-J i Maria

Gandesa-Alcanar

Aldeana-Ginestar

S. Jaume-S. Bàrbara

Rem. Bítem descansa

RESULTATS 

17a jornada 

Horta-Tortosa E         1-2

Alcanar-J i Maria      18-0

Ginestar-Gandesa      2-4

S. Bàrbara-Aldeana    sus

Rem. Bítem-S. Jaume  5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 121 11 43

2. S. Bàrbara 53 12 35

3. Gandesa 41 22 28

4. Horta 36 46 22

5. Aldeana 30 14 22

6. Olimpic 26 45 21

7. Tortosa E 37 26 20

8. Ginestar 32 46 12

9. Rem. Bítem 20 46 11

10. S. Jaume 8 52 10

11. J i Maria 10 95 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Perelló

Roquetenc-Alcanar

la Sénia-Tortosa

Amposta-Catalònia

Aldeana-Jesús i Maria

Vinaròs-Rapitenca

Canareu, descansa

RESULTATS

17a jornada 

Amposta descansava

Tortosa-Catalònia    1-2

Alcanar-Ulldecona   6-2

Perelló-Vinaròs        5-1

Rapitenca-Aldeana   4-6

J i Maria-Canareu    1-1

la Sénia-Roquetenc  2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 65 17 47

2. Alcanar 66 32 38

3. Amposta 58 21 37

4. Rapitenca 46 28 35

5. Tortosa 55 35 29

6. Catalònia 40 43 26

7. Roquetenc 34 30 25

8. Ulldecona 38 38 25

9. la Sénia 47 53 20

10. Perelló 28 50 17

11. Vinaròs 33 33 16

12. J i Maria 21 42 14

13. Canareu 17 35 10

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-Aldeana (16.30 h)
Campredó-Alcanar (17h)

diumenge 
S. Bàrbara-la Sénia (17h)
S. Jaume-Batea (16.30h)
Pinell-Ulldecona (16.45h)
Ginestar-Horta (16.45h)

Flix-Ametlla (18h)
Corbera-M. Nova (17.30h)
Godall-Perelló (16.45h)

RESULTATS

23a jornada, Tercera catalana  

Perelló-la Sénia 2-1

Batea-S. Bàrbara sus

S. Jaume-Aldeana 0-3

Ulldecona-Roquetenc 3-2

Horta-Pinell 1-0

Alcanar-Ginestar 4-3

Ametlla-Campredó 3-1

M. Nova-Flix 0-1

Godall-Corbera 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ulldecona 22 49 23 43

2. Corbera 23 52 33 42

3. Aldeana 23 47 28 41

4. S. Bàrbara 22 59 39 41

5. Móra Nova 23 36 22 40

6. Godall 23 59 36 39

7. Batea 22 46 31 38

8. Perelló 23 33 26 38

9. Roquetenc 23 39 25 36

10. Flix 23 32 34 33

11. la Sénia 23 39 37 32

12. Horta 22 35 39 28

13. l’Ametlla 23 27 37 25

14. Pinell 23 32 43 25

15. Campredó 23 30 41 22

16. Alcanar 23 25 49 19

17. Ginestar 23 40 62 19

18. S. Jaume 23 17 92 10

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-Ampolla (16.30h)
Camp Clar-SP i SP (17h)

diumenge 
Camarles-Tancat (16.30h)
Alcanar-Canonja (17h)
Vilaseca-Cambrils (17h)

la Cava-J i Maria (16.30h)
Roda Berà-R. Bítem (16.30h)
Gandesa-Tortosa (16.30h)
Valls-Deltebre (16.30h)

RESULTATS

23a jornada, Segona catalana

Deltebre-Camarles 1-0

Ampolla-Tancat 1-2

Canonja-Catalònia 2-1

Cambrils-Alcanar 2-1

J. i Maria-Vilaseca 3-1

Rem. Bítem-la Cava 3-0

Tortosa-Roda Berà 1-2

SP i SP-Gandesa 1-5

Valls-Camp Clar 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 23 54 12 60

2. J i Maria 22 52 23 51

3. Canonja 23 45 24 47

4. Gandesa 23 43 27 44

5.  Rem. Bítem 23 60 23 43

6. Tortosa 23 48 27 37

7. Valls 23 38 33 35

8. la Cava 23 37 32 33

9. Alcanar 23 41 28 32

10. Roda Berà 23 33 27 32

11. Catalònia 23 29 31 31

12. Ampolla 23 32 43 30

13. Cambrils 23 26 50 25

14. Tancat 23 26 65 21

15. Deltebre 23 20 45 21

16. Camarles 22 27 43 19

17. Camp Clar 23 22 51 14

18. SP i SP 23 20 69 11

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

La Pobla va recuperar el
partit pendent a Palamós i
ara és líder amb un partit
més que el Futbol Club

Ascó.

Un partit menys
PRÒXIMA JORNADA 
Terrassa-Vilassar
Figueres-Martinenc
Castelldefels-Manlleu
Masnou-Santfeliuenc
Sabadell-Cerdanyola

Vilafranca-Ascó (diu 12h)
Palamós-Muntanyesa

Prat-Peralada
P. Mafumet-Europa

Rubí-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Pobla Mafumet 27 16 6 5 38 18 54
2. Ascó 26 15 7 4 39 23 52
3. Europa 26 13 8 5 35 22 47
4. Terrassa 26 11 8 7 40 30 41
5. Rubí 27 10 11 6 35 26 41
6. Prat 26 10 9 7 30 22 39
7. Muntanyesa 27 10 7 10 32 25 37
8. Figueres 26 10 6 10 30 32 36
9. Peralada 26 10 6 10 25 29 36
10. Vilafranca 27 10 6 11 34 41 36
11. Santfeliuenc 26 8 10 8 33 33 34
12. Cerdanyola 26 7 12 7 29 25 33
13. Manlleu 27 8 9 10 38 37 33
14. Sabadell 26 7 11 8 28 31 32
15. Masnou 26 8 8 10 25 39 32
16. Gavà 26 10 2 14 27 35 32
17. Palamós 27 8 7 11 35 41 31
18. Martinenc 27 7 6 14 33 47 27
19. Castelldefels 27 6 7 14 26 33 25
20. Vilassar 26 5 4 17 19 42 19

Tercera divisió RESULTATS
27a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Torredembarra

Morell-Viladecans

Juventud-Almacelles

Catllar-Tàrrega

Amposta-Balaguer (diu 17h)

Lleida-Igualada

Vilanova-Mollerussa

Torreforta-Rapitenca (11.45h)

S. Ildefons-Santboià

RESULTATS

22a jornada, Primera catalana

Santboià-Torredembarra 0-0

Viladecans-Reddis 0-1

Almacelles-Morell 0-2

Tàrrega-Juventud 2-2

Balaguer-Catllar 4-2

Igualada-Amposta 2-4

Mollerussa-Lleida 1-1

Rapitenca-Vilanova 1-1

S. Ildefons-Torreforta 2-1

Primera catalana

L’Ascó va guanyar el filial del Sabadell (3-2). 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 23 37 23 49

2. Catllar 23 35 27 45

3. Santboià 23 45 22 42

4. S. Ildefons 23 40 29 38

5. Vilanova 23 28 24 35

6. Reddis 23 34 26 34

7. Amposta 23 39 31 32

8. Lleida 23 19 34 31

9. Rapitenca 23 34 25 31

10. Viladecans 23 30 30 31

11. Torredembarra 23 35 33 30

12. Almacelles 23 25 33 29

13. Balaguer 23 29 29 29

14. Tàrrega 23 22 24 26

15. Igualada 23 22 38 22

16. Juventud 23 23 34 22

17. Mollerussa 23 25 40 20

18. Torreforta 23 32 52 18 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L'Aula Didàctica del Museu de
Tortosa va acollir, el passat
dijous dia 5 de març, la presen-
tació del PROJECTE EDUCATIU
DELS JOCS DEL MEDITERRANI -
TARRAGONA 2017.
L'acte, que va comptar amb la
presència de Antoni Martí,
Director dels Serveis Territorials
d'Ensenyament, i de Cinta
Espuny, representant territorial
de l'Esport a les Terres de
l'Ebre, va ser presentat per
Xavier Nadal, gerent de
Tortosasport de l'Ajuntament de
Tortosa. El Dr. Lluís Marqués,

dissenyador i coordinador del
Projecte Educatiu, i Teresa
Fuster, del Comitè Organitzador
dels Jocs, van explicar-ne les
particularitats a un nombrós
grup de professors i directors
de diferents centres educatius
de les Terres de l'Ebre.
El Projecte Educatiu és una eina
educativa a l'abast dels centres
escolars del territori que intenta
donar a conèixer els Jocs del
Mediterrani i involucrar la ciuta-
dania de la demarcació en el
projecte.

Jocs del Mediterrani
PROJECTE EDUCATIUEL CAP DE SETMANA PASSAT, A SARAGOSSA

El Club Patí l’Aldea, campió d’Espanya

El Grup Xou Petit del Club
Patí l’Aldea ha tornat a acon-
seguir un nou èxit, empor-
tant-se el campionat
d’Espanya celebrat a
Saragossa aquest cap de
setmana. El Pavelló Princep
Felip de Saragossa va ser
l’escenari de la competició
Espanyola. Una medalla d’or
que dona passaport directe
al club aldeà per al campio-
nat l’Europeu d’Alemanya i
per al campionat mundial de
Cali, Colòmbia. Amb l’acura-
da actuació Crash, amb els
95,90 punts aconseguits i

amb un 10 amb impressió
artística el CP l’Aldea van
imposar-se al Sant Celoni i a
la Fundació Vilanova. El seu
tècnic Manel Villaroya i tots
els integrants del CP L’Aldea
estan aconseguint tots els
títols possibles per allí on
passen, l’any 2014 ja van
tocar el cel a Reus, aconse-
guint el subcampionat
Mundial. Enguany aquest
2015 ja són Campions de
Catalunya, Campions
Provincials  i ara Campions
d’Espanya. Felicitats!

CB CANTAIRES ALSO CASALS. 67-70

La vuitena no va poder ser
Ningú va dir que seria fàcil, tots
els equips lluiten per millorar i
guanyar partits.
El CB Valls en el partit d'anada
guanyaria de forma contundent
+18.
Començaríem la trobada amb
una defensa inexistent que s'a-
llargaria per gran part de la tro-
bada. El primer quart acabaria
en un igualat 17/17.
En el segon quart,  els ebrencs
el perdrien de -2, 18/20, mar-
xant al vestidor per 35-37.
El tercer quart seria un malson
l'ansietat per voler solucionar o

encaminar el partit ràpidament
i es tornaria en contra.
El 4t quart l,equip va pujar el
ritme defensiu, remuntant una
situació adversa de (-11). El CB
Cantaires empataria el partit en
l'últim minut a 65 amb posses-
sió per pujar el marcador però
la resta és història. Guanyaríem
el quart 21/14 però el partit
marxaria amb el 67-70.
S'ha d'aprendre dels errors en
bàsquet, “cal donar-ho tot des
de l'inici, ser regulars i anar
creixent minut a minut”.

Cap de setmana de Running
El running va aplegar gairebé 1000 participants a les Terres de l'Ebre entre les
dues proves que es van disputar aquest cap de setmana. Una va ser a Xerta
amb la vuitena edició de l'Ultra Trail de les Fonts. L'altra va ser el 10.000
d'Amposta, la primera cita del circuit Running Series Terres de l'Ebre, on
Gerard Monteverde i Estefania Ginovart es van proclamar campions
(Ebredigital). 

CLUB VOLEI ROQUETES

Derrotes dels sèniors
L'infantil masculí, es va desplaçar al camp de l'Arenys, 1-3 amb par-
cials (15-25, 17-25, 25-19 i 23-25). Després de jugar aquest partit,
aquests es van desplaçar al camp del Mataró, 0-3. D’altra banda,
l'equip cadet es va desplaçar al camp de l'Institut Anna Gironella
Mundet, 2-3 amb parcials (25-14, 25-17, 19-25, 15-25 i 14-16).
El juvenil masculí, es va desplaçar al camp del Sant Pere i Sant Pau
3-0 amb parcials (25-19, 25-23 i 26-24). Els sèniors han tingut una
mala jornada tots, ja que els tres equips van perdre per 3-0.
Començant per les fèmines que van anar al camp del Mataró amb
parcials (25-17, 25-18 i 25-19). El sènior de primera catalana es va
desplaçar al camp de l'Arenys. Aquests tampoc van sumar cap punt
de set tot i que els sets van ser del tot ajustats (25-23, 29-27 i 25-
22). Per últim, el sènior de segona catalana es va desplaçar diumen-
ge pel matí al camp del Vilafranca. Aquests presentaven moltes bai-
xes però tot i perdre per 3-0 els parcials dels dos primers sers van
ser ajustats. (26-24, 25-21 i 25-16).

La recta final del Campionat
Mundial X-Trial 2015 no pot ser
més emocionant. Segons noticia
d’Ebredigital, l'ulldeconenc Adam
Raga intentarà trencar l'hegemonia
de Toni Bou que acumula 8 títols
mundials de forma consecutiva. La 

pròxima carrera que es disputarà a
Àustria decidirà el campió. Aquest
cop no va poder ser. El pilot ullde-
conenc Adam Raga no va superar a
Toni Bou al Trial de Barcelona, quar-
ta prova del campionat del Món. 

Raga lluitarà pel mundial

Regularitat 4a
TRIAL

El Vilaba-Olimpic es va ajornar per l’accient mortal de la matinada de
dissabte en el que un dels ferits era Alejo, jugador de l’Olimpic.
La competició tornarà amb un apassionant derbi entre l’Olimpic i
l’Ascó B. Hi ha molt en joc, però encara marge d’errada. El Vilalba,
en la mateixa situació, visita el Xerta mentre que el J. i Maria, que
encara té coses a dir, visita el Bot. 

Olimpic-Ascó B, el partit

Campionat d’Espanya junior 
Al campionat d’Espanya junior sa celebrat este cap de setmana a
Pinto (Madrid). Als classificats del nucli de tecnificació Priorat –
Tortosa varen tindre una competició molt bona amb grans com-
bats però al final sense premi.
-60k Marc Castellà  7cl.
-66k Jordi Borrell 7cl.
Competició de nens a Bonastre
Els nostres peques demostrant que el futur del club esta en bon
camí.
Varen participar amb un total de 32 participants pujant tots al
pòdium.
La pròxima setmana Daine Cordero participarà a l’Africà Open
(copa del Mon)
Els nostres juniors Marc Castella, Jordi Borrell i Cristòfol Dauden
al campionat de Catalunya sènior. Els infantils Julia Borrell, Lur
Cedo, Laura Mauri, Andreu Nadal, Arnau Masdeu, Sergi Sangenis
al torneig internacional de Saint Cyprien (França).

Nucli de tecnificació

JUDO

JUGADORNº
Aaron Casanova
Dani Badea
Gerard Bertoret
Didac Navarro
Juan Cortes
Dani Beltran
Jorge Ricaurte
Àlex Curto

35
28
27
21
21
20
17
14

1
2
3
4
5
6
7
8

J. I MARIA B
Nº p. JUGADORNº

Miquel Tomas
Stan Alin Inonel
Reinaldo Rocha
Gilabert
Ferran Adell
Eric Sales
David Mosegui
Rafel Reverté

42
35
27
26
23
20
17
16

1
2
3
4
5
6
7
8

LA GALERA
Nº p.

JUGADORNº
Johan Perez
David Ferré
Sergi Vila
Ignasi Vernet
Pau Muñoz
Dany Calvo
Joaquin Vila
Jose Luis Nicolas

38
35
35
28
28
21
20
19

1
2
3
4
5
6
7
8

OLIMPIC
Nº p. JUGADORNº

Miguel Piñol
Alex Pallarès
Lander Vicente
David Martinez
Lluis Zaragoza
Jonatan Ruiz
Pau Rius
Hector Duran

37
25
24
23
22
20
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8

R. BÍTEM
Nº p.

JUGADORNº
Laurea Alegret
Josep Marti
Jorge Rodriguez
Albert Gallego
Roger Marti
Jordi Rovira
Cesc
Gerard Castells

54
27
25
21
19
18
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8

ROQUETENC B
Nº p. JUGADORNº

Robert Beltran
Izquiano
Juan Miguel
Jordi Sanz
Rafael Adell
Victor Bertomeu
Josep Folqué
Francesc

53
36
32
27
25
19
19
19

1
2
3
4
5
6
7
8

TIVENYS
Nº p.

JUGADORNº
Jhon  Moukset
Mustafa
Abdul
Cesc Julve
Joan Aregio
Ros Arrufat
Roger Suñer
Didac Cid

66
51
27
23
23
19
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8

VILALBA
Nº p. JUGADORNº

Soufiane 
Marc Vericat
Xavi Lafarga
Angel Garcia
Jordi Cid
Didac Martinez
Toni Cid
Zouhir

68
38
34
28
23
19
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8

XERTA
Nº p.

Joaquin Celma
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«Per a tots els gustos». Avui: Tarta Tatin
HISTÒRIA DE LA TARTA TATIN

La recepta del pastís tatin és un clàssic de la cuina fran-
cesa.
La història de la Tatin  es va originar a finals del segle XIX
en un restaurant al centre de França, a Sologne (Lamotte-
Beuvron al  Loir et Cher).
Van ser dues germanes , Caroline i Stephanie Tatin les que
van «inventar», per casualitat , el famós pastis. El dolç no
els va caure, com diuen algunes fons, sinó que casi es va
cremar !
Una de les germanes, al veure les pomes caramel·litzades
a punt de cremar-se va decidir mantenir les pomes,
posant al damunt  una base de pasta per evitar que les
pomes es cremessen del tot i ho va tornar a posar al forn
. Va ser un gran èxit !
Així es com aquest pastís  porta el nom de les germanes
Tatín:
La Tatin! 

Maridatge

Mistela negra (temperatura14º) o vi ranci (temperatura 16º).

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 5 pomes
• 70 gr de mantega
• 150 gr de sucre
• 1 base de pasta brisa

PREPARACIÓ:
La tatín és un dolç dels que més agraden. La poma i mante-
ga li donen un sabor molt especial. Els que són més fidels
a la tradició d'aquest postre la mengen tèbia i amb crema
de llet o una boleta de gelat de vainilla o iogurt.

La cassola on farem les pomes al foc ha de poder anar al
forn després. 
Posem a la cassola la mantega i el sucre a desfer, posem
les pomes pelades a quarts (una al costat de l'altra), amb la
part del cor cap abaix (foto), a foc mig-baix durant 15 mi-
nuts, sense tocar-les.
Passats els 15 minuts les girem amb compte i les deixem
15 minuts més, també sense tocar.
Les tornem a posar pel dret, estaran toves i d'un color ma-
rronós, apartem la cassola del foc perquè es refredin una
mica.

Escalfem el forn a 190º i anem posant la pasta brisa a so-
bre les pomes, apretant la massa que entri bé pel voltant de
la cassola. La massa que sobra la doblegueu com si fos un
cordó.
Posem la cassola al forn durant 40-45 minuts, a la safata
del mig del forn, fins que la massa sigui cuita.
La deixem refredar i per girar el pastís posem sobre la cas-
sola un plat del seu tamany i girem com quan volem passar
una truita de la paella al plat. 'voilà'!! La Tatín a punt de men-
jar.

VALORACIÓ SOBRE LES POMES

La poma és rica en aigua, hidrats de carboni, vitamines i fibra, i és
de baix aport calòric.
Té la capacitat de regular el trànsit intestinal, encara que pugui sem-
blar contradictori. Si es menja amb pell a causa de la fibra (pectina)
que conté fa que augmenti el trànsit intestinal. Però si es menja
sense pell, ratllada i es deixa oxidar, té la funció contrària. També té

una funció antiinflamatòria intestinal i es recomana la seva ingesta
en casos d'acidesa.
Es poden menjar al llarg de tot l'any i hi ha molts tipus de varietat.
És fàcil de menjar-la fora de casa. L'aplicació amb la cuina és molt
extensa, des de postres ( cocs, pastissos, bunyols, broquetes...)
així com per a guarnició de carns, cremes... entre molts altres.

Lluïsa Garriga Balagué.
Diplomada en nutrició humana i dietètica.



DIVENDRES 13 DE MARÇ  DE 201522 www.mesebre.catserveisdiarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat fins al final del matí, tret de punts del litoral central i nord
on hi haurà alguns intervals de núvols baixos. A partir d'aleshores creixeran nuvo-
lades a punts de muntanya i augmentarà la nuvolositat fins a deixar el cel molt
ennuvolat o cobert a la meitat nord i mig ennuvolat a la resta del país. A partir del
vespre, la nuvolositat minvarà pel terç oest, tret del vessant nord del Pirineu on es
mantindrà molt ennuvolat o cobert.

Precipitacions
A partir de migdia, s'esperen ruixats al terç nord i a partir de la tarda tarda també
a la Catalunya Central i la resta del litoral i prelitoral central. Seran d'intensitat feble
o moderada, localment acompanyats de tempesta i és probable que de calamar-
sa. Les quantitats de precipitació acumulada seran entre minses i poc abundants.
La cota de neu baixarà al Pirineu i Prepirineu dels 1800 als 1400 metres, mentre
que al vessant nord del Pirineu baixarà dels 1600 a qualsevol cota al final del dia.

Temperatures
Les mínimes baixaran lleugerament, tret del Pirineu, Prepirineu i la resta del qua-
drant nord-oest on es donaran al final del dia i seran moderadament més baixes.
Les temperatures màximes baixaran entre lleugerament i moderadament.

Visibilitat
Fins a migdia serà bona en general, o localment regular o dolenta a la meitat nord
del litoral i prelitoral per la presència de boires o boirines. A partir de migdia, empit-
jorarà a la meitat nord del país i quedarà regular o dolenta en moments de ruixat.

Vent
Fins a mig matí, serà fluix i de direcció variable en general. A partir d'aleshores ten-
dirà a imposar-se el vent de component sud i oest, entre fluix i moderat, amb esto-
nes de vent fluix i variable a l'interior del quadrant nord-est. Independentment,
bufarà tramuntana a l'Empordà entre fluixa i moderada amb ratxes fortes a partir
del vespre. A més, bufarà mestral a les terres de l'Ebre entre fluix i moderat, mal-
grat que a partir del vespre es reforçarà i hi haurà cops forts de mestral que arri-
baran a tot el terç sud.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 8°

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella

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

Aguilar Gil, Montserrat

Av. Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735

Pilar Delgado - Jordi Delgado      

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Moran Sitja, Juan Carlos

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M              

Constància, 6   (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

Els teus sentiments amb algú proper poden
ser contradictoris. Intenta aclarir-te.
Respecte a la teva salut, en aquest moment
disposes d’una bona dosi d’energia.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d’amor no hi ha res en l’ac-
tualitat que pugui trencar la teva harmnia
personal. Avui és un dia de gran activitat
física i mental.

Bessons
20/5 al 21/6

Vius un bonmoment per a les teves realcions
afectives. Avui estaràs especialment comuni-
catiu i alegre. Enla teva vida actual predomi-
nen els aspectes psicològics sobre els físics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si vols reactivar la teva vida sentimental,
ara pots tenir tracte amb la gent diversa
que et proporcionaran els contactes que
estàs buscant.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d’amor atura’t un moment i
observa el que t’envolta. Omple’t del que
t’ofereiz el dia. El descans t’ajuda a posar
en ordre el teu cos i la teva ment.

Verge
23/8 al 21/9

La força del teu amor de vegades ho demos-
tres amb la teva ambició sentimental i el teu
caràcter intens. Vius un moment idea per a
començar un règim d’aprimament.

Balança
22/9 al 22/10

Has de plantejar-te noves coses en la teva
vida sentimental i social. Hi ha assumptes que
has de modificar. Si tens ocasió, procura
allunyar-te de la ciutat i sortir al camp.

Escorpí
22/10 al 21/11

En relació amb l’amor el teu èxit rau a dins
de les paraules apropiades amb el to ade-
quat. Avui és un dia perfecte per a relaxar-te
i per a estar més en contacte amb tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

Potser sigui el moment de prendre una deci-
sió definitiva en assumptes d’amor, potser
hagis de mentalitzar-te per a comprometre’t
de forma real. 

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d’amor t’interessa fer les coses
de manera més tranquil·la per a evitar certs
revessos. Respecte a la salut, la teva constitu-
ció és forta i resistent.   

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor no et perdis en mis
detalls, les coses són més senzilles del que tu
et creus. Encara que et trobes bé, estaràs
intranquil mentalment.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor seràs bastant afortu-
nat per tenir el suport del teu entorn més
íntim de forma incondicional. Has d’anar en
compte amb els teus genolls. 

CARTELERA CINES

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

KINGSMAN 
divendres 13: 20.15-00.40
dissabte 14: 15.50-20.15-00.40
diumenge 15: 15.50-20.15
dilluns 16 a dijous 19: 20.15
KINGSMAN 
divendres 13: 17.50-22.20
dissabte 14: 17.50-22.20
diumenge 15: 17.50-22.20
dilluns 16 a dijous 19: 17.50-22.20
LA MUJER DE NEGRO
divendres 13: 22.35-00.30
dissabte 14: 22.35-00.30
diumenge 15: 22.35
dilluns 16 a dijous 19: 22.35
CHAPPIE
divendres 13: 20.15-00.35
dissabte 14: 16.00-20.15-00.35
diumenge 15: 16.00-20.15
dilluns 16 a dijous 19: 20.15
CHAPPIE 
divendres 13: 18.05-22.25
dissabte 14: 18.05-22.25
diumenge 15: 18.05-22.25
dilluns 16 a dijous 19: 18.05-22.25
50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 13: 18.00-20.15-22.30-
00.45
dissabte 14: 18.00-20.15-22.30-
00.45
diumenge 15: 18.00-20.15-22.30
dilluns 16 a dijous 19: 18.00-20.15-
22.30
50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 13: 19.30
dissabte 14: 17.00-19.30
diumenge 15: 17.00-19.30
dilluns 16 a dijous 19:19.30
EL LIBRO DE LA VIDA
divendres 13: 18.10
dissabte 14: 16.10-18.10
diumenge 15: 16.10-18.10
dilluns 16 a dijous 19:18.10
EX MACHINA
divendres 13: 18.00-20.10-22.20-
00.30

dissabte 14: 18.00-20.10-22.20-
00.30
diumenge 15: 18.00-20.10-22.20
dilluns 16 a dijous 19: 18.00-20.10-
22.20
BIG HERO 6 
dissabte 14 diumenge 15: 15.50
EL DESTINO DE JÚPITER
divendres 13: 17.55-20.10
dissabte 14: 17.55-20.10
diumenge 15: 17.55-20.10
dilluns 16 a dijous 19: 17.55-20.10
BOB ESPONJA
dissabte 14 i diumenge 15: 16.15
ANNIE
dissabte 14 i diumenge 15: 15.50
LA TEORIA DEL TODO 
divendres 13: 18.15-22.30
dissabte 14: 18.15-22.30
diumenge 15: 18.15-22.30
dilluns 16 a dijous 19: 18.15-22.30
PERDIENDO EL NORTE
divendres 13: 20.20-00.40
dissabte 14: 16.05-20.20-00.40
diumenge 15: 16.05-20.20
dilluns 16 a dijous 19: 20.20
PERDIENDO EL NORTE
divendres 13: 20.00-22.15-00.30
dissabte 14: 20.00-22.15-00.30
diumenge 15: 20.00-22.15
dilluns 16 a dijous 19: 20.00-22.15
BIRDMAN
divendres 13: 22.25-00.40
dissabte 14: 22.25-00.40
diumenge 15: 22.25
dilluns 16 a dijous 19: 22.25
SAMBA
divendres 13: 18.10-22.35
dissabte 14: 18.10-22.35
diumenge 15: 18.10-22.35
dilluns 16 a dijous 19: 18.10-22.35
SAMBA 
divendres 13: 20.10-00.40
dissabte 14: 20.10-00.40
diumenge 15: 20.10
dilluns 16 a dijous 19: 20.10
LOS CABALLEROS DEL ZODIACO
dissabte 14 diumenge 15: 16.05
EL FRANCOTIRADOR 
divendres 13: 17.55-20.15

dissabte 14: 17.55-20.15
diumenge 15: 17.55-20.15
dilluns 16 a dijous 19: 17.55-20.15
EL FRANCOTIRADOR
divendres 13: 22.00-00.20
dissabte 14: 22.00-00.20
diumenge 15: 22.00
dilluns 16 a dijous 19: 22.00
DORAEMON català
dissabte 14 diumenge 15: 16.00
LA CONSPIRACIÓ DE NOVEMBRE
divendres 13: 18.10-20.20-22.30-
00.40
dissabte 14: 16.00-18.10-20.20-
22.30-00.40
diumenge 15: 16.00-18.10-20.20-
22.30
dilluns 16 a dijous 19: 18.10-20.20-
22.30

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977 504 080/

902 17 08 31
www.ocine.es

PERDIENDO EL NORTE
divendres 13 i dimecres 18: 20:00-
22:00
dissabte 14: 18:00-19:55-21:45-
23:45
diumenge 15: 18:00-19:55-21:45
dilluns 16 i dimarts 17: 19:30-21:45
EL FRANCOTIRADOR
divendres 13 i dimecres 18: 21:45
dissabte 14: 21:30-23:45
diumenge 15: 21:30
dilluns 16 i dimarts 17: 21:45
50 SOMBRAS DE GREY
divendres 13 i dimecres 18: 19:00-
21:45
dissabte 14: 16:30-19:00-21:30-
23:45
diumenge 15: 16:30-19:00-21:30
dilluns 16 i dimarts 17: 19:30-21:45
NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓN 
divendres 13 i dimecres 18: 18:00
–20:00- 21:45
dissabte 14: 16:30 – 18:15 –20:00-
21:45- 23:45

diumenge 15: 16:30 – 18:15
–20:00- 21:45
dilluns 16 i dimarts 17: 19:30 –
21:45
BOB ESPONJA (digital)
divendres 13 i dimecres 18: 18:00
dissabte 14: 16:30
diumenge 15: 16:30
LOS PINGÜINOS DE MADAGAS-
CAR
divendres 13 i dimecres 18: 18:00
dissabte 14: 16:30
diumenge 15: 16:30
dilluns 16 i dimarts 17: 19:30
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 13 i dimecres 18: 20:00-
21:45
dissabte 14: 18:15-20:00-21:45-
23:45
diumenge 15: 18:15-20:00-21:45
dilluns 16 i dimarts 17: 21:45

Cinema Ascó (Casal
Municipal)

ALMANAC
diumenge 15: 18:00h

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

ALMANAC
diumenge 15: 18:00h

Cinema Perelló (Cinema
Victòria)

EXODUS, DIOSES Y REYES
dissabte 14 : 22.30
diumenge 15: 18.00

Cinema Móra d'Ebre

Programació per concretar.
Telèfon informació: 977 40 02 26 

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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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 Land Rover
Freelander techo targa
2001 diésel 112cv
200,000km rojo.
977445713

Venc Mercedes Vito
2006 diésel 95cv
229,000km blanca.
977445713

Venc Opel Vectra 2005
diésel 150cv 140,000km
negro. 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
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