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Carles Roig, ulldeconenc de 21 anys, és Neymar i Piqué, al programa de TV3 ‘Crackòvia’

Un cop més el terrorisme gihadista sembla ser qui ha tornat a sembrar la por i la tristesa, aquest
cop dimecres, a Tunis. Entre els 22 morts, 20 turistes i 2 terroristes abatuts, es troben dues per-
sones amb vinculació ebrenca, Antoni Cirera Pérez, de 75 anys, i Dolors Sánchez Rami, de 73
anys, residents a Barcelona i pares d'Albert, resident a Tortosa i aparellador municipal d'Alcanar.
Els seus companys de l'Ajuntament van fer ahir un minut de silenci per a solidaritzar-se amb la
família d'Albert, el qual ja es troba a Tunis. El nét de les víctimes estava vivint amb ells a
Barcelona per seguir els seus estudis.                                                                                                                                                                           

Atemptat a Tunis: víctimes vinculades a l’Ebre

Carles Roig i Guarch, és d’Ulldecona, i té 21 anys. Està cursant 3er d'interpretació a l'Institut del teatre de Barcelona en la modalitat de text. 
Ell és Neymar i Piqué al Crackòvia. Es un ebrenc il.lustre amb les seues interpretacions. Podem dir que a les Terres de l’Ebre, d’Ulldecona, tenim un ‘crac mundial’.
“Eren les quinquennals passades, aquest estiu passat, estava a casa a Ulldecona tan tranquil quan vaig rebre una trucada. Era la Sílvia, una de les encarregades de pro-
ducció del Crackòvia, que em comentava que estaven buscant imitadors nous pel programa i que havien pensat en mi per fer la prova. Jo no m'ho podia creure; era
com un somni fet realitat”. Admet que no coneix ni a Neymar ni a Piqué: “No els coneixo. Sempre em pregunto si es deuen mirar el programa i veuen la imitació. M’agradaria
molt conèixer-los!”, diu Carles. Fou jugador dels planters del CF Ulldecona. P3
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

Desgraciadament sembla que el món no té sufi-
cients preocupacions per si sol entre crisis econò-
miques i desastres naturals, que el terrorisme en
comptes d'eradicar-se, com seria d'esperar en ple
segle XXI, sembla que està agafant força a escala
mundial, multiplicant-se aquests cruels actes arreu
del món. Aquesta setmana l'infortuni ha tocat
Tunis, on una vintena de turistes han perdut la seva
vida i més de 40 han resultat ferits. Entre les vícti-
mes es troben els pares d'Albert Cirera Sánchez,

resident a Tortosa i aparellador de l'ajuntament
d'Alcanar, Antoni Cirera Pérez, de 75 anys, i Dolors
Sánchez Rami, de 73 anys, residents a Barcelona
però "amants dels passejos per la muntanya amb
els seus fills i néts de Tortosa" com ha escrit
Francisco Cabezas, veí porta a porta del matrimo-
ni i periodista d’El Mundo. Tot i que no ho han rei-
vindicat, tot fa pensar que els gihadistes es troben
darrere de l'atac. Un fets lamentables i que, malau-
radament, han esquitxat també el nostre territori.

Editorial
Violència terrorista in crescendo

Els que em coneixen fa temps que
saben que reclamo un nou model de
poble. Amb això no estic criticant el pas-
sat, simplement reitero que els temps
han canviat i  que amb tots els serveis i
equipaments que hem aconseguit fer en
els darrers anys, ara s’ha de traçar un
altre rumb; i aquesta responsabilitat no
pot recaure en un alcalde i el seus regi-
dors, ens hi juguem el futur de genera-
cions senceres, és per això que si la ciu-
tadania m’encarrega el govern municipal
dels propers quatre anys, proposaré
que sigui la ciutadania qui tingui la
darrera paraula. I això no serà una sim-
ple promesa electoral, serà una realitat.

Amb el POUM aprovat ja s’ha delimitat
quin és el futur desenvolupament urba-
nístic del poble per als propers 20 anys.
Ara el que cal és assegurar un bon man-
teniment del que tenim i preservar els
nostres espais naturals per fer que la
Cala continuï sent un dels pobles menys
urbanitzats de la costa catalana; crec
sincerament que aquesta ha de ser la
nostra tarja de presentació. Ja tenim un
alt volum de segones residències -molt
importants pel turisme-, i ara el que hem
de fer és millorar substancialment l’es-
tat de les urbanitzacions -on es congre-
guen el 85% dels turistes- i aconseguir
atreure algun hotel de qualitat en les
zones hoteleres determinades pel
POUM, perquè es crearan llocs de tre-
ball per als caleros i la dinamització del
teixit comercial local.  Hem de traçar un
full de ruta molt definit per atreure inver-
sions de l’exterior; però han de ser
inversions de qualitat que s’integrin dins
d’un model de poble sostenible i respec-
tuós amb el medi,  perquè mai hem de
perdre la nostra essència de poble mari-
ner!. I en aquest punt, modèstia a part,
he de dir que la meva experiència d’a-
quests anys a la Generalitat em pot aju-
dar molt.

Els turistes trien el nostre poble per la
seva tranquil·litat, per la seva gent, pel
comerç de proximitat, per les nostres
cales idíl·liques, pels nostres paratges
naturals, verges i ben conservats i
també per la nostra gastronomia. I és
això el que hem de preservar i si cal fer-
ho encara més atractiu: recuperar les
nostres llacunes, posar en valor els nos-
tres actius naturals, els esports a la
natura (btt, submarinisme, running i sen-

derisme), potenciar encara més el GR92
i aprofitar la recent distinció del certifi-
cat de destinació de Turisme Esportiu
per potenciar encara més el nom del
nostre poble.

La Cala té ja serveis públics de qualitat,
com la biblioteca, el CAP, el centre de
rehabilitació, la llar d’infants,  el telecen-
tre, l’ambulància, el centre cívic de Tres
Cales, l’escola nauticopesquera, l’insti-
tut, l’escola, el casal d’avis, el mercat,
el poliesportiu o el centre d’esports amb
la piscina coberta. Modestament crec
que ni en calen més ni ens els podem
permetre. Ara el que toca és mantenir
els que tots plegats considerem essen-
cials per al nostre benestar. 

Hem de centrar els nostres esforços en
incrementar la qualitat de vida dels cale-
ros i caleres i que la millora del benes-
tar sigui perceptible a ulls de tots els
ciutadans. Tenir cura dels petits detalls i
de la imatge del nostre poble, allò que
en la meva presentació vaig anomenar
“micropolítica”. Que ens sentim a gust
quan passejem per carrers i places de
La Cala.; i per això la neteja, el manteni-
ment i la reparació de la via pública serà
un dels punts forts del nostre programa
electoral.

Tenim un gran poble. Ara cal fer-lo més
habitable i més sostenible. En definitiva,
cal fer-lo millor. Si ho aconseguim, tots
hi sortirem guanyant.

Joan Pere Gómez i Comes

Un nou model de poble

OPINIÓ

Hi ha alumnes que, quan se'ls acosta
l'examen final, intenten estudiar en dos
dies allò que no han après en tot el
curs. Tots sabem que aquesta tècnica
pot funcionar si l'assignatura és senzi-
lla, però no serveix per a superar les
proves importants. Ara, imitant els
mals estudiants, quan es troben a les
portes d'un gran examen, el govern
municipal de Tortosa intenta vendre a
corre-cuita allò que no ha fet en quatre
anys. Aquesta actitud parteix de la pre-
missa que els ciutadans no tenen
memòria. Però sí que en tenen!
Actualment, els electors estan cada vegada millor informats dels
afers públics, un dels motius pels quals reclamen més transparèn-
cia institucional. Els votants tenen criteri propi, avaluant amb més
exigència els resultats dels seus representants. I si hi ha un àmbit
institucional on els resultats són més fàcils de contrastar, aquest
és el local. Tots vam veure com s'enderrocava la paret de les pis-
cines just abans de les darreres eleccions, i encara les esperem,
en el que ha estat una gestió nefasta dels recursos públics.
Tothom s'adona que els carrers i voreres de la ciutat mostren pro-
blemes de manteniment, que només s'hi actua puntualment.
Qualsevol veí pot comprovar les mancances en la neteja o l'estat
de deixadesa de molts espais públics. I la ciutadania sap que
encerts com la rehabilitació del pont del ferrocarril, o la via verda,
són un mèrit compartit entre moltes parts i institucions, encara
que només un s'hi faci la foto.
Ara, adonant-se que la prova final s'acosta, el govern de CiU inten-
ta presentar actuacions pendents des de fa temps, malgrat que ja
ha perdut la credibilitat. Això no significa que els projectes que es
presenten aquests dies siguin inadequats. Al contrari: en la majo-
ria de casos, des d'ERC ens comprometem a tirar-los endavant si
els ciutadans ens atorguen la seva confiança. Per exemple, defen-
sem un nou model de piscines, redimensionat, assumible i de ges-
tió pública, o l'avantprojecte de millora del pont de l'Estat, fruit
d'una moció presentada per ERC i consensuada al Ple municipal. 
El que no seria acceptable, però, és que tot això esdevingui
només fum preelectoral i després quedi en res. Per això, les can-
didatures que concorren a les eleccions municipals haurien de
posar-se d'acord en tirar endavant els projectes que objectivament
són positius per a la ciutat. Sigui quin sigui el proper govern, cal
que es responsabilitzi de no restar aturat durant quatre anys,
afrontant les actuacions quan siguin necessàries. Des d'ERC ens
comprometem a dedicar-nos-hi des el primer dia del mandat, com
hem fet a l'oposició durant aquesta legislatura. L'examen no s'a-
prova estudiant l'últim dia, sinó treballant durant tot el curs.

Marc Puigdomènech i Ramió
President d'ERC-Tortosa

Tortosa, l'examen electoral
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Dintre del Cicle de
Conferències "El País que
volem", demà dissabte, 21 de
març, el Perelló per la
Independència ha organitzat
un acte que comptarà amb la
presència de Vicent Sanchis,
periodista i vicepresident
d'Òmnium Cultural. La seva
ponència serà sobre un País
políticament fort, al cinema

Victòria a les 19'30h. D’altra
banda, l'ANC està preparant
un acte multitudinari per
omplir el Palau Sant Jordi el
proper 24 d'abril per guanyar
la independència des dels
municipis i també cada dia 27
organitzarà mobilitzacions
com acte simbòlic del compte
enrere fins a les eleccions al
Parlament de Catalunya.

‘El País que volem’

ACTUALITAT
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NOTARIA MARIA JOSE MARTIN MARTINEZ. 

SANT CARLES DE LA RAPITA (TARRAGONA)

EDICTO

HAGO CONSTAR

Que en la Notaría a mi cargo, a instancia de DOÑA MARIA ROSA FIGUERAS BASSOLS, titular del D.N.I. 37002536K, se está tramitando ACTA DE PRESENCIA Y NOTORIEDAD
al amparo del artículo 203 y concordantes de la Ley Hipotecaria y del artículo 53.diez de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, para hacer constar la mayor cabida de la finca que a
continuación se describe, para la consiguiente inmatriculación del exceso que se señala:

RUSTICA: Heredad, arrozal, situada en el término de Sant Carles de la Ràpita, partida Tosa de la Mata, de superficie sesenta y una áreas  y noventa y siete centiáreas, setenta miliá-
reas. LINDA: Norte, incultos; Sur, camino de la Mata; Este, ángel Valldepérez; y Oeste, Juan Matamoros Gasparín. Actualmente linda: Norte, Adrián Matamoros Barrera; Sur, Camí de
la Mata; Este, Víctor Buera Gilabert; y Oeste, Adrián Matamoros Barrera y Estefanía Reverté Alfara.

REFERENCIA CATASTRAL: 43138A007000120000SW.

Ocupa una superficie, según los datos registrales de sesenta y una áreas  y noventa y siete centiáreas, setenta miliáreas, si bien, su cabida real es de una hectárea, treinta y cuatro
áreas, veintidós centiáreas según medición técnica y una hectárea, treinta áreas, sesenta y ocho centiáreas según catastro.

INSCRIPCIÓN.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta Número Uno, al Tomo 2.374, Libro 54 del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, Folio 211, finca número 3.405.

Lo que se notifica nominativamente a los vecinos colindantes, esto es, DON ADRIAN MATAMOROS BARRERA, titular del DNI/NIF número 78578685J, DOÑA ESTEFANIA REVER-
TE ALFARA, titular del DNI/NIF número 78578422A y DON VICTOR BUERA GILABERT, titular del DNI/NIF 40041895E, y genéricamente a cuantas personas puedan ostentar algún
derecho sobre la finca o sentirse perjudicadas por tal declaración.

ADVERTENCIA.- Los notificados durante el plazo de veinte días, a contar desde la recepción, podrán comparecer, en horas de despacho, en mi Notaría, para oponerse a la tramita-
ción de la misma o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Sant Carles de la Ràpita, a cinco de marzo de dos mil quince”. LA NOTARIO
MARIA JOSE MARTIN MARTINEZ

“Yo, MARIA-JOSÉ MARTIN MARTINEZ, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en
Sant Carles de la Ràpita, y oficina abierta en la Plaça Carles III, número 27, 4º-1ª,

Pregunta: Passió pel tea-
tre?
Resposta: Doncs si. Des
de ben petit la meva vida ha
estat vinculada al teatre grà-
cies a la meua família; que
acudia cada diumenge al
Teatre del poble per a repre-
sentar la Passió
d'Ulldecona. Des que tinc
memòria ja em recordo
recorrent l'escenari amunt i
avall durant aquestes repre-
sentacions. En aquella
època m'ho emprenia com
un joc, una forma de gaudir
i passar l'estona amb els
amics. Poc a poc, em van
anar donant papers, com
Sadoc, Felipe (papers molt
petits) i al cap d'uns anys,
amb l'arribada de directors
procedents de l'Institut del
teatre, em van anar donant

papers més importants, el
dimoni, Joan,
Judes...Durant aquesta
època va ser quan es va
despertar en mi l'amor pel
teatre i per tot allò que sig-
nificava. Em vaig apuntar a
l'escola de teatre de la
Passió d'Ulldecona i a partir
d'aquest moment vaig veure
clar que el meu futur havia
de passar per aquest art
escènic, vaig decidir ser
actor. En acabar els estudis
de batxillerat vaig intentar
accedir a l'institut del teatre
però no vaig poder per unes
dècimes. Em vaig estar pre-
parant un any a l'Atelier de
Barcelona, escola d'inter-
pretació, i l'any següent
vaig aconseguir entrar a
l'Institut del teatre, que ara
estic cursant. La meva pri-
mera feina professional és
la del Crackòvia tot i que
també combino els estudis
amb la direcció del grup
jove del Centre Cultural
Recreatiu.
P: Com arribes al
Crackòvia? 
R: Eren les quinquennals
passades, aquest estiu pas-
sat, jo estava a casa a
Ulldecona tan tranquil quan
vaig rebre una trucada. Era
la Sílvia, una de les encarre-
gades de producció del
Crackòvia, que em comen-
tava que estaven buscant
imitadors nous pel progra-
ma i que havien pensat en

mi per fer la prova. Jo no
m'ho podia creure; era com
un somni fet realitat. Feia
tres anys que ja no imitava
tant com abans però igual-
ment tenia unes ganes
immenses d'anar al càsting
i provar-ho. Em vaig prepa-
rar uns quants personatges
i vaig anar cap allà. La
prova va anar molt bé, l'am-
bient de treball és especta-
cular i jo em vaig sentir molt
còmode des del primer
moment. Durant la prova
van riure tots, l'Uri de realit-
zació, el Pau de producció i
la càmera. Vaig pensar que
era un bon senyal i així va
ser. Al cap d'una setmana
em van trucar per fer-me
saber que participaria en
dos capítols pilots per veure
com em desenvolupava
davant la càmera i després
em dirien el què. Dit i fet, els
vaig agradar i aquí em teniu
fent de Neymar i de Piquè.
P: Els coneixes? Com ho fas
per posar-te dins dels per-
sonatges?
R: Jajajaja. No els coneixo
no, m’agradaria la veritat.
Sempre em pregunto si es
deuen mirar el programa i
veuen la imitació.
M’agradaria molt conèixer-
los! Per posar-me dintre
d’un personatge el primer
que faig és veure molts de
vídeos seus a internet; des-
prés intento trobar la veu, i
després una cosa molt

important és trobar-li el punt
còmic, exagerar algun petit
tic que tingui...qualsevol
cosa que  cregui que pot
ser còmica.
P: Ha canviat molt la teua
vida?
R: Gens! Segueixo sent el
mateix de sempre, amb els
amics de tota la vida i sem-
pre que puc m’agrada bai-
xar cap a Ulldecona per a
veure a la família. Sóc bas-
tant casolà en aquest sentit!
P: Com són les gravacions?
R: Gravar un programa és
tota una rutina, t’aixeques
ben d’hora, ben d’hora, a les
sis del matí has d’estar allí
per que et comencin a
maquillar. Després baixes a
plató i t’espera tot l’equip
per rodar, el rodatge d’un
gag va de 40 min a 1 hora
o 2 si és molt llarg. Allà de

vegades trobes a Toni
Soler, la seva dona és de
Tortosa per cert, i ell i jo
sempre comentem l’actuali-
tat del Barça. La veritat és
que gravar al Crackòvia és
una experiència fantàstica,
tots són unes persones
meravelloses que et fan
sentir com a casa, molt bon
rotllo i està clar, moltes bro-
mes i molts riures. En gau-
deixo moltíssim. Quan el
diumenge per la nit em
diuen que dilluns tinc convo-
catòria se’m posa un som-
riure a la cara molt gran. És
un somni fet realitat. Si al
Carles de 10 anys li diuen
que als 21 està treballant al
Crackòvia segur que no
s’ho creu.
P: CF Ulldecona, centenari.
R: Si! Jo vaig tenir la sort
de jugar allà des de l’infantil

fins al juvenil. Va ser una
època molt bona, m’encan-
ta el futbol i tot el que es
generava, el vestidor, l’amis-
tat, la ràbia per perdre, la
sensació de quan marques
un gol, són passions molt
fortes! Sempre estaré orgu-
llós d’haver defensat aques-
ta samarreta. Jugava de
lateral, a lo Dani Alves. Els
amics de broma em deien
Dani Carles...tot i que a l’en-
trenador no li agradava que
pugés tant a atacar...jajajaja
P: Diumenge, amb el Barça
disparat, hi ha clàssic. Sent
Neymar, marcaràs?
R: Jaja....’Bueno, la verdad
es que hace partidos que
me estoy reservando para
marcar contra el
Madrid...jaja’.

Carles Roig, d’Ulldecona a Crackòvia:
‘Un somni fet realitat’

Carles Roig Guarch.
Ulldecona, 4 de novem-
bre de 1993. Té 21 anys
i està cursant 3er d'in-
terpretació a l'Institut
del teatre de Barcelona
en la modalitat de text. 
Ell és Neymar i Piqué al
Crackòvia. Es un ebrenc
il.lustre amb les seues
interpretacions. Podem
dir que a les Terres de
l’Ebre, d’Ulldecona,
tenim un ‘crac mundial’. 

Aquest ulldeconenc de 21 anys, estudiant d’interpretació a Barcelona, és Neymar i Piqué, al programa de TV3 ‘Crackòvia’

Oriol Romeu, Aleix Garcia....i ara Carles és un altre ‘jugador faldut’ internacional

MICHEL VIÑAS

ACTUALITAT
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Segons nota de
l’Ajuntament de Tortosa,
aquesta és una de les
dades que s'han donat a
conèixer aquesta setmana
en la presentació de la
memòria d'activitats de l'à-
rea d'Espai Públic.
L'alcalde, Ferran Bel, i el
tinent d'alcalde, Domingo
Tomàs, ha avançat que en
els propers dies es conti-
nuaran fent actuacions de

millora en els diferents
barris de la ciutat, i ha des-
tacat els més de 2.300
requeriments a què va
haver de fer front l'equip
de Manteniment i Logística
durant 2014, des de des-
perfectes en equipaments,
senyalització viària o enllu-
menat. La setmana vinent
s'iniciaran les obres d'as-
faltat dels carrers
Ciutadella, Vergès Paulí i
Marina (Temple);
Genovesos, Cervantes,
Màrtirs 1640 i Ronda Reus
(Centre); Castelló, Pere
Alberni, Alfara, València i
Amposta (Ferreries);
Martorell, Olot, Ripoll i
Bisbal (Sant Llàtzer). La
majoria d'aquests vials es
pavimenten de forma inte-
gral, mentre que altres
només els trams que pre-
senten un estat més preca-
ri. En total, més de 10.000
m2. Aquestes millores s'a-
fegiran a les realitzades en

els últims mesos i a les
dels darrers tres anys.
Quant al balanç d'activitat
corresponent a l'exercici
2014 de l'àrea d'Espai
Públic, en tot l'any es van
adreçar 2.356 requeri-
ments, la major part dels
quals procedents majorità-
riament dels Serveis
Centrals de l'Ajuntament
(29%), seguit de la Policia
Local (22,34%), i ciutadans
(18,3%). Pel que fa als
motius dels requeriments,
la majoria (23,2%) corres-
ponen a enllumenat, mal-
grat que en els últims
mesos aquest percentatge
ha disminuït gràcies a l'a-
venç en la implantació de
l'externalització de la ges-
tió i manteniment. Els pavi-
ments i voreres (13,1%),
els deperfectes en equipa-
ments (11%) i la senyalitza-
ció viària (8,7%) encapça-
len la resta d'actuacions
que han requerit la inter-

venció de l'equip de
Manteniment i Logística,
que està format per 39
persones. Si parlem d'efi-
ciència, l'any 2014 es va
assolir un increment de
l'11,37%, xifra que s'obté
de la combinació d'incidèn-
cies finalitzades i 
nombre d'efectius.

Bàsquet arreu
D’altra banda, des de

l’Ajuntament de Tortosa,
s’informa que el Club
Bàsquet Cantaires organit-
zarà, el proper dijous 26
de març, una jornada
adreçada als escolars de
Tortosa en la qual podran
conèixer de més a prop i
de primerà mà la pràctica
de l'esport del bàsquet (de
17.30 a 19.30 hores,
plaça dels Dolors).

Les accions de pavi-
mentació de carrers i
places a Tortosa és
una pràctica habitual
que acostuma a pro-
duir-se durant els pri-
mers mesos d'any i
que en el decurs de
tot el mandat munici-
pal s'haurà traduït en
l'asfaltat de més de
30 vials i dos aparca-
ments en superfície. 

La jutgessa de Sabadell que
instrueix el cas Mercuri ha
suspès sense nova data les
declaracions dels alcaldes
imputats per rebre rellotges
de la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC) que
havien de començar aquest
dijous. La setmana passada
la jutgessa va imputar una
vintena d'alcaldes i exalcal-
des per rebre un rellotge de
luxe com a regal pagat amb
fons de la FMC per decisió
del seu expresident Manuel
Bustos. Els va citar per
aquests dijous i divendres i
els propers 8 i 10 d'abril,
però aquest dilluns
l'Audiència de Barcelona va
arxivar l'altra peça sobre la
FMC, la del cobrament de
suposades dietes irregulars.
Això podria fer arxivar també
la investigació sobre els
rellotges. Per aquest dijous
estaven inicialment previstes
les declaracions dels exalcal-
des de Balaguer, de la
Ràpita, Molins de Rei i Bigues
i Riells (Miquel Aguilà, Miquel
Alonso, Ivan Arcas i Elena
Argemí). Per avui divendres
estava prevista la declaració,
entre altres, dels exalcaldes
de Badalona i Gavà.

Cas Mercuri: se
suspenen les
declaracions

‘L'aposta pel manteniment de l'espai públic es tradueix en la
pavimentació de més de 30 carrers i places’

‘Al llarg de tot el mandat’

TORTOSA

ACTUALITAT

Tomàs suma a ICV i EUiA 
per la seva candidatura a l’alcaldia d’Amposta

Aspiren a sumar encara més gent i col·lectius per fer una nova Amposta L’actuació iniciada avui per
Ports de la Generalitat
amplia la funcionalitat del
port de Sant Carles de la
Ràpita i millora l’operativa
dels vaixells per accedir a
les instal·lacions comer-
cials. 
Les obres permetran
ampliar l’espai de manio-
brabilitat dels vaixells i fer-
ne el manteniment.
Condicions tècniques que
donaran un valor afegit al
port, facilitaran l’arribada
de vaixells de major eslora,

potenciaran  les activitats
comercial i de creuers i
dinamitzaran econòmica-
ment el port rapitenc i la
seva àrea d’influència.
Amb el dragatge es donarà
accés a mercants i creuers
d’eslores superiors als 120
ó 130 metres. 
Pel que fa a profunditat, es
manté el mateix calat de 7
metres tant a la zona de
maniobrabilitat com en el
canal d’accés al moll
Comercial. 

Dragatge al Port de la Ràpita
A la zona d’accès a la dàrsena comercial

El programa documental ‘País OBERT 24 HORES’, dirigit pel
periodista Iu Forn, ha seguit durant les últimes setmanes el
dia a dia de quatre alcaldes ebrencs. I a partir d’avui diven-
dres, s’estrenarà a Canal Terres de l’Ebre, l’única televisió
de proximitat del territori adherida a la Xarxa de
Comunicació Local. Durant 25 minuts, els espectadors
podran conèixer les opinions de l'alcalde, reflexions de caire
personal, del seu municipi i dels seus conciutadans. Tot ple-
gat, a través dels llocs més singulars del seu municipi. El
primer és l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, avui divendres
a les 22 h. El segon, demà, el de la Ràpita, Joan Martin
(22h) i el d’Alcanar, Alfons Montserrat, serà el tercer,
dimecres vinent a les 22 h. Divendres 27 (també a les 22
h) serà el torn de Ferran Bel, alcalde de Tortosa. 

Ahir al  matí, amb el Pont
Penjant d’Amposta al darre-
re, Adam Tomàs, candidat a
l’Alcaldia per Esquerra
Republicana de Catalunya i
Esquerra d’Amposta ha
anunciat, acompanyat de
Rosabel Recio, candidata a
l’alcaldia per Iniciativa per
Catalunya (ICV) i Esquerra
Unida i Alternativa (EUiA), l’a-
cord a què han arribat per
presentar-se junts a les pro-
peres eleccions municipals.
Tomàs ha començat la seva
intervenció agraint a ICV i
EUiA ‘la generositat i volun-
tat de sumar-se a la candi-
datura que ha de portar el
canvi que Amposta necessi-
ta’. El candidat a l’Alcaldia
ha destacat que el lloc que
cadascú ocuparà a la llista
no ha estat cap problema,
perquè el principal objectiu
per a tots és ‘fer una nova
Amposta i quines actua-
cions s’han de portar a
terme per canviar-la’.
Segons Tomàs, ‘aquesta
candidatura no és una suma
de sigles, sinó una confluèn-
cia de persones amb la
voluntat de treballar junts
per canviar Amposta, i amb

la qual compartim la neces-
sitat d’acabar amb els vicis
i els tics de la vella política
de 24 anys de majoria
absoluta de CiU’. Per això
s’ha compromès a oferir un
projecte engrescador i una
nova manera de fer política
basada en la participació
ciutadana, la transparència
en la gestió, la regeneració
política i el retre comptes
als ciutadans. La candidatu-
ra que encapçalarà Adam
Tomàs estarà integrada,
per gent independent i
també d’altra de provinent
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Esquerra
d’Amposta, Iniciativa per
Catalunya i Esquerra Unida i
Alternativa. Tomàs ha mani-
festat que ‘estem treballant
per ampliar encara més la
candidatura, sumant més
gent i col·lectius’. Per la
seva banda, Rosabel Recio
ha explicat que ICV i EUiA
d’Amposta estan molt
il·lusionats de poder partici-
par en aquesta candidatura
conjunta. Recio ha afirmat
que han pres aquesta deci-
sió ‘perquè el millor que
podem fer per a Amposta

és unir-nos per fer el canvi’.
El fet d’anar amb  ERC i EA
l’ha justificat en el fet què
‘són els únics que ens ha
garantit que aquests vots
no serviran per donar
suport a un govern de CiU i,
en canvi, altres formacions
com el PSC no ens ho van
garantir’. Recio s’ha com-
promès a treballar per un
Ajuntament transparent
amb participació ciutadana i
sensible als problemes de
la gent, i ha demanat als
ampostins que facin l’esforç
d’unir-se al projecte per
aconseguir realment el

canvi que necessita
Amposta. La candidatura
portarà el nom d’Esquerra
d’Amposta-Acord Municipal
i, en representació d’ICV,
Rosabel Recio ocuparà el
lloc número 4 i Pau Cid,
l’11, mentre que per EUiA
Antonio Recio ocuparà el
número 20. Adam Tomàs
ha anunciat que l’eslògan
de campanya serà ‘Junts
pel canvi’, fent així una crida
directa a cadascun dels
ampostins i ampostines per-
què ‘se sumin i ajudin a fer
possible el canvi’.

‘País Obert 24 hores’
Canal Terres de l’Ebre i la Xarxa estrenen programa avui
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EDICTE

La Corporació Municipal, en la seva sessió del passat 13 de març de 2015, va adoptar l’acord la part dispositiva del qual diu:

“1er.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, amb tota la documentació que conté l’expedient elaborat
per dur-la a terme, i que es tramita per l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea.

2on. Exposar ho al públic, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació, en la web municipal, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat, al diari Mes Ebre i en el Diari de Tarragona, durant el termini d'un mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions.

3er. Tramitar l'esmentada modificació d'acord amb el procediment establert  a les disposicions legals vigents, i complint amb tot el què s'especifica a la legislació aplicable”.

Restarà exposat al públic, a la Secretaria de la Casa de la Vila, durant el termini assenyalat, a l'objecte de presentació de possibles reclamacions o al·legacions.

L’Aldea, 16 de març de 2015.
L'Alcalde,

Daniel Andreu i Falcó.

El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha presidit aquesta
setmana, el Consell de
Direcció de l’Administració
Territorial de la Generalitat.
Pallarès ha explicat que el
Govern està elaborant un
estudi jurídic per saber com
es podrien regular les moda-
litats dels bous a la mar,
“que no està contemplada
en la llei actual però que con-
fiem poder trobar la fórmula
perquè les Cases d’Alcanar
pugui fer bous el mes d’a-
gost i també regular les pro-
ves de bravura, que es trac-
taria d’una altre tipus d’activi-
tat que caldria definir al
Parlament de Catalunya si
es possible dur-se a terme
amb públic o no”. 

D’altra banda, en la sessió
ordinària del Consell de
Direcció també s’han
avançat diverses activitats
del Govern per a les prope-
res setmanes a les Terres
de l’Ebre. Així, l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre
(IDECE) preveu obrir la cam-
panya de navegabilitat al riu
Ebre a partir de l’1 d’abril, i
també ha programat per al
26 d’abril la Caminada
Popular entre Ascó i Móra
d’Ebre vora el riu. També el
Departament de Territori i
Sostenibilitat ha convocat la
nova sessió de la Comissió
de Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre per avui
divendres 20 de març, presi-
dida pel conseller Santi Vila i
el secretari general de
l’Esport, Ivan Tibau, encarre-

gat de posar la primera
pedra de la nova Base
Nàutica – Centre de
Tecnificació de Rem a
Campredó, dimecres 18.
El delegat també ha explicat
la implementació del nou Pla

director urbanístic de les
construccions agrícoles tra-
dicionals de les Terres de
l'Ebre que “regularà final-
ment després d’anys de tre-
ball aquelles edificacions en
sòl rústic a partir d’avui,

seguint la normativa esta-
blerta”. 
El nou Pla director (DOGC
adjunt) estableix paràmetres
determinats per a la nova
construcció de Casetes
d’Eines.

L’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta (HTVC) va ser
reconegut a Madrid, durant
la I Jornada de Buenas
Prácticas del Sistema
Nacional de Salud celebra-
da pel Ministeri de Sanitat,
per haver desenvolupat
durant els darrers anys la
implantació del part a l’ai-
gua i haver millorat l’atenció
al naixement. La directora
d’Infermeria de l’hospital tor-
tosí,  Blanca Cuevas, i la
coordinadora d’infermeria
de l’àrea obstètrica, Núria
Colomé, van ser presents
en l’acte per rebre el diplo-
ma acreditatiu.
La implantació del part a l’ai-

gua ha estat progressiva,
des de l’any 2007, amb els
objectius d’oferir una alter-
nativa diferent en l’atenció al
part, satisfer la demanda de
les dones que desitgen un
part a l’aigua, i comparar
les diferències entre els
tipus de part i els traumatis-
mes perineals entre les
dones que fan servir hidro-
teràpia i les que no la utilit-
zen. L’avaluació dels parts a
l’HTVC durant els darrers
anys mostra que s’ha pro-
duït un augment dels parts
naturals (37% al 2010 i 57%
al 2013), tot i que dins d’a-
quest grup han disminuït
lleugerament els parts a l’ai-

gua (16% al 2010 i 13% al
2013), probablement pels
criteris d’inclusió i exclusió
dels protocols del part a l’ai-
gua i per la disminució del
número de dones provi-
nents d’altres països. Amb
tot, la xifra de parts a l’aigua
es manté en uns 40 anuals.
A més, els resultats derivats
de l’avaluació mostren que
amb els parts a l’aigua aug-
menta el percentatge de
mantenir íntegre el perineu
de la dona després del part,
i disminueix el percentatge
de patir un esquinçament.
L’evolució d’aquest projecte
ha estat considerable, des
de l’any 2007 quan es va

nomenar, per primera vega-
da, una coordinadora lleva-
dora a la sala de parts amb
els objectius de realitzar for-
mació estratègica eprojec-
te, passant pel 2012 quan
l’ICS amplia l’oferta de
maternitats amb opcions

per a les dones que desitgin
un part natural, i fins el
2013 quan un equip de lle-
vadores de l’Hospital Verge
de la Cinta imparteix forma-
ció del part a l’aigua en
l’Hospital Clínic de
Barcelona.

Sanitat reconeix l’Hospitalet Verge de la Cinta

Alcanar posa
en marxa
L’ebando

El Govern buscarà el buit legal per permetre els bous a la mar
D’altra banda, també entra en vigor el Pla director de masets

Per la implantació del part a l’aigua

ACTUALITAT

L’Ajuntament d’Alcanar ha
posat en marxa un nou ser-
vei d’informació, L’eBando,
una aplicació per a mòbils,
smartphones i tablets que
permet rebre de manera
instantània els comunicats
de l’Ajuntament i informa-
cions d’interès per al ciu-
tadà.
L’eBando d’Alcanar es pot
descarregar des del codi
QR que es pot trobar al
web municipal www.alca-
nar.cat. 
Així mateix, l’aplicació
també es pot descarregar
des de Play Store/aplica-
cions/eBando i buscar
Alcanar al cercador de la
mateixa aplicació.

Tancament d’una
empresa del

moble, a la Sénia

Quaranta-dos treballadors
de la Sénia es queden al
carrer després de que
Moblec, empresa de fabri-
cació de mobles, hagi tan-
cat les portes aquesta
mateixa setmana. La
impossibilitat de fer front a
una quantiosa multa per
uns abocaments il.legals
en seria un dels principals
motius. Es confia en què hi
hagi una petita possibilitat
de que se salvin els llocs
de treball i s’ha marcat un
termini d'un mes perquè la
decisió sigui definitiva. 
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ANUNCI

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 5/03/2015, va aprovar prèvia-
ment el projecte de legalització d’un habitatge en sòl no urbanitzable al polígon 6 – parcel·la 344,
d'Alcanar, sol·licitat pel Sr. Amado Segura Beltran.

Se sotmet aquest expedient a informació pública pel termini d’UN MES, mitjançant la seva publica-
ció en el BOPT i en un dels diaris de premsa periòdica en l’àmbit municipal.

L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 16 de març de 2015

Prop d’un centenar de per-
sones van assistir a l’acte
institucional de presenta-
ció de l’espot ‘Ribera
d’Ebre, l’has de conèixer!’,
una iniciativa del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre desenvolupada en
el marc de la Taula
Comarcal de Turisme. La
presentació de l’espot va
comptar amb la participa-
ció del president del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Jordi Jardí;
de l’alcaldessa de Vinebre,

Gemma Carim, i del presi-
dent de l’Associació
d’Empresaris de Turisme
Rural de la Ribera d’Ebre,
Josep A. Rius. Entre els
assistents, a més de con-
sellers comarcals, alcal-
des i regidors dels munici-
pis de la comarca, van ser-
hi presents diversos prota-
gonistes de l’espot que
han participat en el seu
enregistrament de forma
voluntària, així com  repre-
sentants del sector empre-
sarial turístic de la Ribera.

A la Ribera d'Ebre, l'àrea de turisme
del consell comarcal vol promoure la
floració dels arbres fruiters com a un
atractiu turístic més dels seus pobles. 
Acaba d'iniciar la campanya 
‘Temps de floració. Un moment espec-
tacular'. 
La campanya informa el turista què pot
viatjar a la Ribera d'Ebre, la comarca
amb més producció de fruita dolça del
país, per contemplar la floració dels
arbres. 

Especialment, dels presseguers i els
cirerers. 
“I entre els mesos de març i abril és
quan cal veure-ho. Tot plegat es pot fer
seguint les principals carreteres de la
comarca i també des d'alguns indrets
clau, com ara el jaciment ibèric del
Castellet de Banyoles, a Tivissa”. 
L'Ajuntament de Benissanet també ha
aprofitat el moment de la floració per
afegir a la visita el refugi antiaeri de la
Font Gran (imaginaradio.com).

A la Ribera d'Ebre, l'àrea de turisme del consell
comarcal vol promoure la floració dels arbres

Que el vi va tindre un
paper protagonista a la
Passió de Crist és un fet
més que sabut. Però l'oli
també hi va ser present,
segons alguns evangelis,
com a ungüent als peus
de Jesús, entre altres
facetes. Els dos produc-
tes tenen una gran
presència a la Terra Alta,
i enguany, el patronat de
la Passió de Vilalba dels
Arcs els hi donarà prota-
gonisme a les seues
representacions. Des de
fa vuit anys, la gent de la
Passió de Vilalba dels
Arcs elabora un vi seguint
les passes de com ho
feien els avantpassat fa
2.000 anys. Dijous Sant
a la nit, i el Dissabte Sant,
a la tarda. Ara, també
l’oli.

La Passió de
Vilalba

incorpora un oli
elaborat com fa 

2000 anys

La Junta Local de la Lliga
Contra el Càncer de La
Fatarella organitza la IV
Caminada Comarcal
Contra el Càncer, que es
realitzarà el proper diu-
menge dia 23, a partir de
les 9 h, al municipi de La
Fatarella. 
El punt de sortida, el
Casal. Paral.lelament es
farà la sorida amb BTT.
A les 11 hores hi haurà un
esmorzar popular i a les
12 h, visita turísitica guia-
da pels perxes de la
Fatarella.

Caminada
comarcal ‘Contra

el Càncer’

‘Ribera d’Ebre, 
l’has de conèixer!’

Es va presentar l’espot promocional

Com actiu turístic
El Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i
l’Ajuntament de Tivissa,
conjuntament amb
l’Associació d’empresaris
d’Hostaleria de la Ribera
d’Ebre, i amb el suport del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona,
han organitzat la 12a Festa
de la Clotxa de la Ribera
d’Ebre, d’àmbit comarcal,
que tindrà lloc el cap de
setmana del 21 i 22 de
març de 2015, amb diver-

sos actes previstos com el
concert presentació del
nou disc de Joan Rovira
(dissabte a les 19h) o el de
Lo Gitano Blanc (també
dissabte, a les 22 h).
Per diumenge, pregó de la
Festa a càrrec de Carme
Ruscalleda. Posteriorment,
hi haurà repartiment de
clotxes i a les 13 hores,
concert fi de festa amb
Èric Vinaixa. El preu Tiquet
Clotxa és de 3 euros. (Més
informació a la plana 19).

12a Festa de la Clotxa, 
aquest cap de setmana

A Tivissa

El PSC de Móra d’Ebre ha denunciat el tancament de la deixalleria de Móra d’Ebre i n’ha
culpat directament l’alcalde, Joan Pinyol, per la seva mala gestió i l’enfrontament conti-
nuat amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Des del PSC, s’ha subratllat que
aquesta situació era previsible després que el municipi “sortís del Consorci de Residus
sense encomanar-se ningú deixant penjats els altres municipis de la Ribera d’Ebre, Terra
Alta i Priorat.” El portaveu del PSC a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, Josep Solé Arnal, ha
retret a l’alcalde la incapacitat d’exercir un lideratge solidari amb la resta de la comarca
i no estar a l’alçada d’una capital com és Móra d’Ebre. També ha recordat que el recurs
contenciós de l’Ajuntament de Móra d’Ebre contra el Consell Comarcal, que ha compor-
tat la contractació d’advocats, procuradors i dietes de l’alcalde tindrà uns costos “enca-
ra per determinar”. I ha afegit que la sortida va representar la destitució fulminant per
unanimitat del primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de tots els seus càrrecs al consell,
vicepresident segon, conseller d’hisenda i membre de la Junta de Govern, passant a l’o-
posició.

El PSC de Móra d’Ebre denuncia el tancament
de la deixalleria per la ‘mala gestió de l’alcalde’

Critica les ‘nefastes conseqüències de l’enfrontament entre Pinyol i el CCRE’

1.- La deixalleria de Móra d’Ebre la gestiona el Consorci de Residus, no pas l’Ajuntament, per
tant, l’alcalde res té a veure amb la gestió.  2.- Existien diferències de criteri pel que fa a la liqui-
dació econòmica per la prestació de servei que el consorci va presentar a l’Ajuntament.  3.- Sen-
se cap mena d’avís previ el consorci va variar de manera unilateral l’horari d’un servei que no no-
més afecta al municipi de Móra d’Ebre, si no que també afecta a tota la resta de les comarques
de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat.  4.- Dimecres a la tarda el President del Consorci i l’Alcal-
de de Móra d’Ebre es van reunir i després de exposar-se les respectives posicions, es va assolir
una acord que ha permès retornar el servei de la deixalleria a la normalitat des de les 8 h. del
matí d’ahir. 5.- L’alcalde qualifica les declaracions del PSC de Móra d’Ebre de ser absolutament
electoralistes i totalment allunyades de la realitat municipal.

Aclariments de l’alcalde, Joan Pinyol

El proper dilluns 23 de
març a les 10:30 h s'inau-
gurarà oficialment el centre
de dia L'Onada Vinaròs a
càrrec del president de la
generalitat valenciana, Molt
Honorable Senyor, Alberto
Fabra, la consellera de
benestar social, Honorable

Senyora, Asunción
Sánchez, l'alcalde de
Vinaròs, Il.lm senyor Juan
Bautista Juan i la presidenta
del Grup L'Onada, Cinta
Pascual. La inauguració
será popular i s'espera la
visita de molts asistents.

L’Onada Serveis
arriba oficialment

a Vinaròs
Inauguració
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El portaveu del grup
d’Esquerra al Consell
Comarcal del Montsià,
Alfons Montserrat, va
denunciar durant el Ple de
dimarts la situació en la
que, una vegada més, es
troba l’Arxiu Comarcal del
Montsià i la seva directora.
‘La incapacitat i la manca
de previsió del govern de
CiU i PP del Consell ha fet
que des del mes de gener
fins avui l’Arxiu es trobi tan-
cat i sense directora pel fet
de no tenir liquiditat per
poder pagar-li la nòmina’,
ha manifestat Montserrat,
que tot seguit ha qualificat
d’incomprensible que ‘mal-
grat ser una partida previs-
ta als pressupostos el pre-
sident Joan Martin Masdeu
s’excusi amb la manca de
liquiditat quan el Consell
paga altres despeses que
podrien estalviar-se’.
Segons el portaveu
d’Esquerra ‘no és cap nove-
tat que la Generalitat no
compleixi les seves obliga-
cions de pagament amb
altre administracions a l’ho-
ra que toca, i no per això
tanquem els equipaments o
serveis que prestem des
dels nostres ajuntaments’.
Per ell és totalment ‘irres-
ponsable’ anar obrint i tan-
cant els equipaments
públics. El representant

republicà ha criticat l’acti-
tud del govern comarcal
respecte el Govern de la
Generalitat: ‘es curiós de
veure com en comptes de
tenir  una actitud de ferme-
sa de cara el Govern de la
Generalitat per tal de trobar
una solució definitiva al pro-
blema, el Govern comarcal
de CiU i PP pren una actitud
passiva, de justificació i
complicitat tancant l’equipa-
ment’. Montserrat ha dema-
nat la reobertura immediata
de l’Arxiu Comarcal.

El president
Per la seua part, Joan
Martín Masdeu, president
del Consell Comarcal del
Montsià, ha aclarit que
‘nosaltres critiquem el des-
coneixement que té el Sr.
Montserrat sobre el pressu-
post del Consell  del
Montsià aprovat.  Per si no
ho sap, dir-li que no hi ha un
sol euro pressupostat per a
despeses de l'arxiu i retri-
bució del seu director per-
què la Generalitat a data
d'avui encara no ens ha

lliurat la resolució fixant la
dotació per atendre-les. Per
tant és fals que sigui un pro-
blema de liquiditat. Mai
aquest President s'ha excu-
sat en un problema de liqui-
ditat per atendre el paga-
ment de les nòmines del
personal, i mai s'han deixat
de pagar. Tal com es va
explicar al darrer plenari,
malgrat tot i després d’ha-
ver rebut una carta del
Director d'Arxius de la
Generalitat, ja  s'ha iniciat
l'expedient de modificació
de crèdit per a  procedir
aquesta setmana a la con-
tractació i tema resolt.
Tot això, contrasta amb
l'actuació que es feia  a la
Fundació Privada Montsià
quan governava ERC que
no pagava les nómines dels
seus treballadors però si
les factures emeses per
càrrecs polítics de con-
fiança del Sr. Monserrat
que a més del sou al
Consell, feien treballs extra
per a la Fundació.  Però
claro, ells són (?) d’esque-
rres’.

Polèmica per l’Arxiu 

Comarcal del Montsià
Entre Alfons Montserrat i el president del Consell, Joan Martín Masdeu

El Centre d’Interpretació de
la Pesca acull aquest mes de
març l’exposició Nusos i pei-
xos. Així, a l’antiga llotja es
podrà visitar aquesta mostra
amb els treballs realitzats
pels alumnes de 1r curs de
grau superior de pont de
l’Escola Nauticopesquera de
Catalunya. 
“Es podran veure nusos de
tot tipus, peixos fets amb
fusta, metall, peixos en viu i
molt més. Es podran veure
veritables obres d’art d’arte-
sania. És una manera d’apro-
par la feina de l’escola
Nauticopesquera al poble i a
la gent que ens visita”, expli-
ca Ximo Elias, professor de

l’Escola i cap de Pont. La
mostra es podrà visitar, de
manera gratuïta, de dilluns a
divendres de 9h a 13h, fins
al 31 de març.
Parc Setmana Santa
D’altra banda, des de
l’Ajuntament de l’Ametlla  i,
en concret, de la Regidoria
de Joventut, ja està tot a
punt pel Parc de Setmana
Santa que tindrà lloc el 30,
31 de març, i també l’1 i el 2
d’abril. Aquest parc, destinat
als nens de 3 a 12 anys, de
nou del matí a una de la
tarda, tindrà lloc, un any
més, a l’Institut Mare de Déu
de la Candelera. Tots els
pares i mares que estiguin

interessats en inscriure els
seus fills i filles ho poden fer
a les oficines de la Regidoria
de Festes, al segon pis de la
Casa de la Vila. Fins a final
de mes pràcticament.
Finalment, informar que
Representats dels restau-
rants de l’Ametlla, al llarg d’a-
quest mes de març, s’estan
formant a l’Escola
d’Hoteleria i Turisme de
Cambrils, 17 cuiners i 9
cambrers en l’àmbit de sala.
I també que l’Ajuntament ha
encetat una nova fase de la
campanya Si embrutes ho
paguem tots, per combatre
els excrements dels gossos
al carrer.

Exposició Nusos i peixos, a l’Ametlla

Les platges verges
d’Alcanar situades entre les
Cases i la desembocadura
Sòl de Riu han estat senya-
litzades per tal de posar en
valor un patrimoni natural
reconegut amb el guardó
Platges Verges.
Dos d’aquestes platges, la
platja de les Timbes de Sól
de Riu i l’Aiguamoll de Sòl
de Riu, van rebre el passat
any 2014 el guardó Platja
Verge que atorga
Ecologistes en Acció, com
a reconeixement de que
destaquen pel seu alt valor
natural i paisatgístic, tant
per la seva flora com per la
seva fauna. Els panells
informatius que s’hi ha ins-
tal·lat permeten la localitza-
ció del lloc i també inclou
pictogrames que ofereixen
informació sobre l’indret i
les característiques que
ofereix cadascuna de les
platges. La senyalització
s’ha fet a partir d’un treball
de recuperació de la
nomenclatura tradicional
d’aquestes platges, elabo-
rat pels Serveis tècnics de
l’Ajuntament d’Alcanar i l’as-
sociació cultural local Lo
Codolar. Ahir, l’alcalde
d’Alcanar, Alfons
Montserrat, i la regidora de
Turisme, Mercè Fischer,
han presentat la primera
fase del projecte de senya-
lització de les platges de la
costa d’Alcanar que abraça
les platges situades entre
els Aiguamolls de Sòl de
Riu i les Cases.
Properament, es presen-
tarà la segona fase.

Alcanar posa
en valor les
platges verdes

ACTUALITAT

Sota el nom de Growing
up. Anem a créixer!, l’ens
comarcal ha posat en fun-
cionament un programa
d’assistència tècnica per a
les empreses del sector
turístic i agroalimentari per
tal d’ajudar-les a millorar la
seva estratègia empresa-
rial, així com la gestió i pro-
moció del seu negoci. En
aquest sentit, el president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, ha
explicat que “aquest curs
pretén realitzar un acom-
panyament integral i un tre-
ball directe amb les dife-
rents empreses seleccio-
nades per tal d’ajudar-les a
centrar les bases del seu
futur, cré́ixer empresarial-
ment i impulsar l’economia
de la comarca”. Soler
també ha destacat “la gran
acceptació que ha tingut
aquest curs entre les
empreses del territori”. En
total s’han seleccionat 12
empreses, de les més de
60 inscrites, per tal de for-
mar part del programa
seguint una sèrie de crite-

ris tècnics.
Així doncs, Growing up.
Anem a créixer! posa a dis-
posició de les empreses a
diferents consultors i
assessor externs que ava-
luaran la situació actual de
la companyia per tal de
detectar mancances i pro-
posar canvis i accions per
adequar tres aspectes
claus: el pla d’avaluació i
millora empresarial, l’ar̀ea
de màrqueting, ventes i
màrqueting digital i, final-
ment, l’àrea de finances i
control de la gestió.
L’anàlisi i desenvolupament
de tots aquests blocs
comptarà amb una dedica-
ció total de 30 hores.
Aquesta acció s’emmarca
en el projecte Baix Ebre
Avant que impulsa l’ens
comarcal del Baix Ebre i ha
estat subvencionada pel
Servei d’Ocupació de
Catalunya en el marc del
projecte “Treball a les 7
comarques” i amb el
finançament del Servei
Públic d’Ocupació Estatal i
el Fons Social Europeu.

Programa d’assistència

tècnica: ‘Anem a créixer!’

Iniciat pel Consell Comarcal del Baix Ebre

Dels alumnes de l’Escola Nauticopesquera al CIP

A l’Ajuntament de l’Aldea,
s’ha celebrat aquesta
setmana l’acte de lliura-
ment de les acredita-
cions a les empreses
turístiques del Delta de
l’Ebre. A l’acte de lliura-
ment hi ha assistit Dani
Andreu, alcalde de
l’Aldea; Ricard Gutiérrez,
cap de Servei d'Espais
Naturals Protegits;
Francesc Vidal, director
del Parc Natural del
Delta de l’Ebre; Carme
Franch, presidenta de la
Junta Rectora del Parc
Natural del Delta de
l’Ebre; Pere Vidal, director
dels Serveis Territorials

del DAAM a les Terres de
l’Ebre, i Joan Capilla, pre-
sident de l’Associació

d’Empreses de Serveis i
Activitats Turístiques del
Delta.

Acreditacions a les empreses turístiques
Del Delta de l’Ebre
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El conseller
d'Agricultura i Medi
Rural de la
Generalitat, Josep
Maria Pelegrí, en la
visita de dissabte, va
destacar que el pla
d'actuacions contra la
plaga del cargol poma
al Delta de l'Ebre cos-
tarà 1,5 milions d'eu-
ros, dels quals en té
coberts ja 1,4.
En resposta a una

interpel·lació que va
presentar CiU, Pelegrí
va detallar que falten
100.000 euros per
tenir finançat tot el
pla, i que la UE apor-
tarà un milió d'euros i
que l'Estat s'ha com-

promès "verbalment"
a destinar 400.000
euros.
"Falten 100.000

euros, i estic com-
promès a aconseguir-
los", va dir Pelegrí,
que va destacar que
aquest pla està con-
sensuat amb les enti-
tats de la zona i que
s'ha fet seguint les
recomanacions dels
especialistes.
El pla preveu diver-

ses estratègies per
minimitzar els riscos
d'invasió d'aquesta
espècie, i inclou la
posada en marxa
d'una línia d'investiga-
ció, un programa de

vigilància i una cam-
panya de divulgació i
sensibilització.
Altres inspeccions

passen per tractar
amb saponina els cul-
tius al delta, inspec-
cionar i denunciar
incompliments de les
mesures de conten-
ció en arrossars, i un

protocol de neteja de
la maquinària per evi-
tar l'expansió a zones
no infectades.
El conseller va pre-
sentar oficialment
dimarts el pla d'actua-
ció contra el cargol
poma del 2015. 
A l'acte també van
participar el delegat

del Govern a l'Ebre,
Xavier Pallarès; el
director general de
Desenvolupament
Rural i coordinador de
l'estratègia de lluita
contra la plaga, Jordi
Sala, i representant
de les entitats sig-
nants.

Repeteix com a candidat

‘La Ràpita, una manera de ser’

Ulldecona va viure diumen-
ge un dels fets socials més
destacats de la població. El
patronat de la Passió va dur
a terme la primera de les
representacions d'aquesta
temporada, que s'allargarà
fins l'1 de maig. 
Vuit funcions durant les

quals tornaran a fer demos-
tració que a la Passió a
Ulldecona transcendeix la
història de Jesucrist i la
seua mort, i que acaba
sent un esdeveniment cultu-
ral de primera magnitud a
la comarca i al territori
ebrenc.

Nova temporada de ‘la Passió’ d’Ulldecona

La Fira del Llibre Ebrenc de Móra d'Ebre demanarà a
l’Institut d’Estudis Catalans la inclusió del mot 'ebrenc' en el
seu diccionari. La Fira, amb el suport de diversos filòlegs
del territori, farà una petició formal a l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC), l'organisme en què resideix l'autoritat lingüís-
tica del català, per tal que reculli en el seu Diccionari de la
llengua catalana la paraula ebrenc.
Es tracta d'un mot molt utilitzat tant en l'àmbit oral com en
l'escrit a les Terres de l'Ebre i molt estès per referir-se als
seus habitants arreu del país; el qual, fins i tot, dóna nom a
una de les fires del llibre de referència a Catalunya. Per això,
la seua inclusió en el diccionari normatiu suposarà la millor
eina per aconseguir-ne un bon ús.

Inclusió del mot ‘ebrenc’
Soler, que d’aquesta manera
repeteix com a candidat, ha
estat escollit per unanimitat
dels militants presents.
L’alcaldable es va mostrar
agraït pel suport rebut i “ple-
nament il·lusionat per conti-
nuar treballant per canviar
Deltebre i per servir a la ciu-
tadania del municipi”. De fet,
Soler ha explicat que dos
dels motius que han propi-
ciat la seva presentació han
estat “les grans mostres de
suport que ha rebut durant
els darrers mesos per part
de la població i dels mili-
tants, i l’equip que s’ha anat
conformant durant aquests
darrers quatre anys”. En
aquest sentit, l’agrupació
local de CIU Deltebre compta
amb un nombrós número de
col·laboradors i simpatit-
zants, a banda dels 110 mili-
tants que conformen l’agru-
pació. De fet, en aquests

moments, tal i com va deta-
llar el president local de CIU
Deltebre, Josep Ventura, l’a-
grupació local “viu el seu
max̀im moment de plenitud i
solidesa tant en nombre de
simpatitzants, militants i
col·laboradors des de la
seva històrica constitució”.
En aquest sentit, Soler va
explicar que “la força de tot
aquest equip ha de desem-
bocar en un canvi imparable
que il·lusioni a la ciutadania,
en un canvi que situï Deltebre
al lloc que es mereix i en un
canvi en la manera de fer i la
forma de ser del govern
municipal”. Per aconseguir

aquests objectius, el nou
candidat ha demanat la
max̀ima implicació a tots els
militants per tal de “construir
el Deltebre que tots
somiem”. Segons nota de
CIU Deltebre, l’agrupació
local ha estat treballant tots
aquest darrers anys per
estar al costat de la ciutada-
nia. En aquest sentit, s’ha
impulsat la Festa Ciulidar̀ia,
s’ha celebrat la Diada de CIU
Deltebre comptant amb la
participació de més de 300
persones, s’ha ampliat l’hora-
ri d’atenció a la ciutadania
amb l’obertura d’un nou local
a Jesús i Maria i amb la con-

solidació dels torns ja esta-
blerts al despatx de
l’Ajuntament i al local que CIU
té al carrer Lluís Companys.
En aquest mateixa línia, cada
mes d’agost s’ha editat una
revista anomenada
“Avancem Junts” que explica
els temes d’actualitat de
Deltebre i que s’ha repartit
porta a porta per així escol-
tar les inquietuds de la ciuta-
dania. A tot això, i entre d’al-
tres coses, s’ha de sumar la
tasca d’oposició dels regi-
dors i la convocatòria d’as-
semblees informatives i par-
ticipatives per a la ciutada-
nia.

Lluís Soler és escollit, per unanimitat,

alcaldable de CIU a Deltebre

L’assemblea de militants
de CIU Deltebre ha esco-
llit a l’actual portaveu de
CIU i president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler,
com a cap de llista per a
les properes eleccions
municipals. 

‘El Govern té cobert 1,4 dels 1,5 milions del pla

contra el cargol poma’

El conseller Pelegrí va informar sobre el Pla d’actuació de lluita

ACTUALITAT

Esquerra la Ràpita porta a terme en motiu de les Eleccions
Municipals del 24 de Maig diverses actuacions per promoure la
participació ciutadana i aconseguir ‘que la gent del poble apor-
ti la seva visió particular de quin poble tenim i quin poble volem
tenir, que ens transmeti de forma clara i directa quines són les
inquietuds que tenen i aquells suggeriments que volen aportar
per fer de La Ràpita el poble que desitgen’, ha explicat, Josep
Caparrós, candidat a l’alcaldia. Per això, s’han distribuït unes
butlletes a totes les cases de la Ràpita, les quals insten a la par-
ticipació de la ciutadania. Unes butlletes que es poden retornar
per correu ordinari o correu electrònic, i també mitjançant els
nous canals de comunicació d’Esquerra a La Ràpita a Facebook
Esquerra-La Rapita o a Twitter @erclarapita. Al mateix temps,
aquestes butlletes presenten el nou lema de precampanya,
amb una aposta clara perquè siguin els rapitencs i rapitenques
qui decideixin quin és el poble que volen.  “La Ràpita, una mane-
ra de ser” vol demostrar que ‘som natros qui hem de decidir el
poble que volem, perquè els rapitencs som un poble singular,
un poble treballador, amb una cultura pròpia i una identitat forta
i hem d’estar orgullosos de ser-ho i, evidentment, no han de
venir de fora a dir-nos què volem i quin poble hem de tenir, per
això, volem que siguen els rapitencs qui decideixen el seu futur
i nosaltres estarem a la seua disposició per aconseguir-ho’.

El Consell Comarcal de la Terra Alta organitza el dia
28 de març, a les 19.30 h, un homentage a la Pau i
als seus valors universals al Casal Municipal de la
Fatarella. L'acte consistirà en un concert de la Banda
del Música Comarcal de la Terra Alta. 

Actualitat

El Govern Local de l’Aldea ha posat a l’abast de la ciutada-
nia les propostes amb la imatge que en un futur ha de tenir
l’Avinguda Catalunya. Des del primer moment es volia que
fossin partícips tots els habitants de la població del disseny
de la nova avinguda. Hi ha dos propostes bàsiques A i B en
les quals com a base tindrem la possibilitat de triar l’alterna-
tiva urbanística. La Proposta A constarà de circulació central
de vehicles, amb voreres més amples i amb un disseny més
adaptat al comerç. La Proposta B disposaria de passeig cen-
tral amb voreres més estretes i més enfocat al lleure.
Aquestes propostes es podran complementar amb totes les
idees que els Aldeans estan fent arribar amb les butlletes de
participació ciutadana. A la butlleta per poder participar
directament amb els projectes ,a més es podrà decidir si
desitgen o no zona arbrada, carril bici, nou enllumenat, mobi-
liari urbà i si amb el nou disseny volen comptar o no amb la
presència de l’antic pont del ferrocarril.

‘Dissenya l’Avinguda que tu vols’
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CRAC de la setmana: Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja

“S’HA ENDREÇAT LA CASA”
Antonio Suárez Franquet,
alcalde de Riba-roja des de
2011 i portaveu del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, és biòleg especialit-
zat en l’àmbit de la micro-
biologia i professor. El seu
temps lliure el dedica a dife-
rents disciplines esportives
i activitats culturals dintre
d’entitats tals com la Colla
dels diables de la població.
Des del Més Ebre hem vol-
gut parlar amb ell per ana-
litzar la situació actual de
Riba-roja.

Més Ebre: Com un biòleg,
acaba dintre de l'àmbit polí-
tic? Li és fàcil de combinar?
Antonio Suárez: Un no
es planteja ser alcalde,
però sóc del parer que
qualsevol individu és qui és
perquè la societat li dóna
una sèrie de coses: servei,
cultura, una llengua, etc., i
opino que un ciutadà li ha
de retornar a la societat el
que li ha donat, en qualse-
vol forma, i en el meu cas
posant-me al servei de la
política i del meu poble.
ME: Pot fer-nos un balanç
d'aquest darrer mandat?
Quines han sigut les princi-
pals actuacions pel que fa a
les inversions pressupostà-
ries?
AS: El balanç és positiu, ja
què hem complert el 90%
de les propostes del pro-
grama. S'ha endreçat la
casa pel que fa a la planti-
lla, passant de 40 a 18 per-
sones, també en l'àmbit de
finançament i comptabilitat,
hem pagat factures d'altres
legislatures, devíem als
bancs 1'3 milions d'euros
i teníem més de 800.000
euros de factures per

pagar, sobre un pressupost
anual d'1.800.000 euros,
aconseguint d'aquesta
manera gasta menys del
que s'ingressa. Respecte a
la tresoreria podem dir que
es troba actualment estabi-
litzada. I pel que fa a edifi-
cis públics, s'ha fet el
correcte manteniment d'a-
quests i  actuacions com
formigonar els carrers del
cementiri i posar teulades
als nínxols,   o com l’aïlla-
ment tèrmic del pavelló,
etc. També hem aconseguit
un rellançament cultural i
esportiu amb actes com el
festival de poesia des dels
balcons, curses com la
Figot Race,  la represa de
l’activitat de l'equip de fut-
bol a l'inici de la legislatura.
Ara disposem d'una pista
de pàdel, el nàutic també
ha reviscolat i hem iniciat
una relació fluida amb mol-
tes altres entitats. Per
exemple, l'entitat Societat
la Llum del dia que era com
un ateneu que tenia el cine-
ma, el bar i la pista de ball
d'estiu. L'any passat és
va liquidar i va passar a ser
propietat municipal, i tot i la
situació  econòmica vam
fer una inversió de 70.000
euros que ens a permés
legalitzar el bar i el cinema

com a sala d'espectacles.
ME: Què no s'ha pogut exe-
cutar?
AS: Fer el centre de dia i
regenerar el nucli antic,
però esperem poder fer-ho
la pròxima legislatura.
ME: Com està el tema de
la central hidràulica reversi-
ble?
AS: Jo entenc l'interès de
la població, perquè és una
inversió de 2.000.000.000
d'euros, però de moment
no es farà i parlar-ne és
generar frustració al poble.
A més a més, no és una

cosa d'ajuntament sinó
d’estat, de la  Generalitat.
ME: Com van viure el pro-
cés participatiu del passat
9N?
AS: Des del meu punt de
vista, aquí hi ha hagut una
evolució molt positiva. Es
va constituir una assem-
blea local molt potent i per-
sistent que ha tingut tot el
suport per part de l'ajunta-
ment. Sóc un independen-
tista convençut que creu
que la independència és el
millor que li podria passar a
Catalunya, perquè econòmi-
cament marxen molts
milions a Madrid que no tor-
nen, i en temes de llengua i
cultura tenim una invasió de
competències. Per exem-
ple a l'hora de fer el currícu-
lum escolar, etc. se'ns vol
imposar la manera de pen-
sar de Madrid.
ME: L’Ajuntament de Riba-
roja acaba de presentar
nova documentació turísti-
ca. Que en destacaria?

AS: S'ha treballat des de
l'àrea de promoció econò-
mica, ja que l'última docu-
mentació era del 2007.
L'hem actualitzat, afegit
més material i millorat la
qualitat fotogràfica fent-lo
més atractiu.
ME: Què recomanaria a un
lector de Més Ebre per a
què visiti la seva població? 
AS: Depèn del que vulgui
fer, però en trets generals
recomanaria una visita a
l'embassament de Riba-
roja. Agafar un dels vaixells
residència que hi ha, fer
una volta pel pantà i anar a
esmorzar a la Pobla de
Massaluca. A la tornada, si
hi han concertat visita,
poden visitar les
instal·lacions de la hidro-
elèctrica. Això sí, com a
visita obligada: el nucli
antic. Allí podran visitar els
dos miradors que tenim: el
de la Pena, que és un dels
millors de tota la comarca,
i el Jesús Montcada. També

l'església parroquial que és
un gran exemple d’estil
barroc del segle XVIII. Per
altra part disposem d'una
gran oferta gastronòmica,
amb la clotxa com a plat
estrella i les “capsetes”
en quant a pastisseria.
ME: Per què creu que el
seu govern ha de ser elegit
en les pròximes eleccions?
AS: Perquè es presenta
un equip de gent que ha
demostrat durant aquests
quatre anys la seva solvèn-
cia. També perquè ens pre-
sentem amb una llista reno-
vada i un programa refet
que ha d'aconseguir situar
a l'ajuntament amb una
posició econòmica saluda-
ble per a poder tornar a fer
inversions l’any 2018. IA
més a més, crec que som
la millor opció perquè la
propera generació es trobi
aquesta casa amb les
millors condicions.
ME: Quin lloc de la seva
població és especial per a
vostè?
AS: L'ermita de Berrús,
antiga església templera,
d'estil romànic del segle
XIII. Era l'església d'un
antic poble que estava al
costat del riu i per por que
quedés sota l'aigua va ser
traslladada pedra a pedra a
la Serra de les Soques.
ME: Un personatge històric
que l'hagi marcat?
AS: Ni hi ha molts, en l'àm-
bit professional Darwin tot i
que no m'ho explica tot. En
l'àmbit polític el president
Francesc Macià. I a escala
local Dolors Cabré i
Montserrat, pionera dels
estudis locals de la Ribera
d'Ebre.
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Va ser un acte molt emotiu.
Un acte que concentrava mol-
tes hores de feina i 100 anys d’-
història futbolística d’un poble
amb molta tradició esportiva.
Mario Subirats, actual presi-
dent, va obrir els parlaments en-
mig de l’emoció. L’alcaldessa,
Núria Balagué, també va mani-
festar l’estat d’ànim del municipi
i del club centenari amb un di-
curs ple de sentiment. Miquel
Pinyol, representant de la dele-
gació ebrenca de la FCF, per la
seua part, també va recalcar la
importància de l’exposició en la
història d’un club. Es podrà visi-
tar els dissabtes de 11 a 13 i de
17 a 20, i els diumenges i fes-
tius de 11 a 14. Entre els diver-
sos actes que s’estan preparant
hi destaca una trobada multitu-
dinària, per al dia 27 de juny.

CF Ulldecona: 100 anys

La Casa de Cultura d’Ull-
decona fou l’escenari de
la inauguració de l’exposi-
ció de fotografies del Cen-
tenari del Club de Futbol
Ulldecona, que es comme-
mora aquest any 2015.

DIISSABTE ES VA INAUGURAR L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

A la casa de Cultura

M.V.

Una impugnació d’un partit,
quan l’has guanyat al camp, et
deixa una sensació manifesta
de ràbia i impotència. Se’t que-
da una cara de ‘tonto’ que l’has
de viure. Jo, com a mínim, així
la recordo quan em va passar
quan jugava. És greu, però ja
sé sap que l’altre equip et dirà
sempre: “i tu que haguessis fet
a la inversa?”. Doncs, segura-
ment el mateix. Es lògic. 
El que sembla estrany és

que actualment, amb les noves
tecnologies (el portal del fede-
rat, que molts clubs veuen com
un motiu més per pagar tributs
federatius) puguin existir confu-
sions com aquesta. El Vilase-
ca, en el cas del partit contra el
R. Bítem, al.lega que va fer
l’ingrès el dia que corresponia i
que és un problema de l’entitat
financera.  És el seu argument,
però la realitat és que les nor-
mes són per tots els equips
iguals. I s’han d’acceptar. L’en-
renou que s’ha creat ha estat
majúscul. Fins i tot Joaquin Cel-
ma va haver de posar ordre en
un dels ‘Foros’ que ha creat per
entrenadors i directius, per

apagar el ma-
lestar en una
c o n v e r s a
creuada de
clubs i interes-
sos. Perquè
també cal re-
cordar que el Gandesa i la Ca-
nonja, sense tenir res a veure,
baixen un lloc a la taula, respec-
te al diumenge la nit, després
del darrer partit. 
El tema federatiu també ha

estat un xic estrany. La setma-
na passada no es va comuni-
car res. Ni que existia l’afer. Ni
que estava incoat. Diuen que si
no hagués perdut el Jesús i Ma-
ria diumenge a la Cava, la deci-
sió del comitè hagués estat
una altra. Jo això no m’ho crec
de cap manera. Però, per aca-
bar, el que falta en general per
tot arreu és més autocrítica.
Assumir de veritat els errors.
Costa molt! I hem d’apendre a
fer-ho. No potser que la culpa
sigui gairebé sempre d’un altre. 
O, si no, la té l’àrbitre o, en

l’últim cas, la premsa....som la
solució a segons quins proble-
mes.  

La impunació i l’autocrítica

Oberta dissabtes matí i tarda i diumenges 
i festius pel matí.

Exposició CF Ulldecona

Propera jornada

La Rapitenca rebrà el Sant Ildefons mentre que l’Amposta
es desplaça a Tàrrega.

La temporada 2016/17

El Reus absorvirà el Cambrils
LA PROPERA LLIGA SERÀ FILIAL

El FC Cambrils, en assemblea extraordinària, va acordar l'absor-
ció del club per part del Reus Deportiu, la temporada 2016-2017.
Abans d'aquesta absorció, per d'aquí dues temporades, s'esta-
blirà un conveni de filiació amb l'entitat reusenca de cara a la tem-
porada vinent. A més, de cara al que queda de l'actual tempora-
da, el Reus Deportiu es compromet a donar suport econòmic al
FC Cambrils per tal que pugui fer front a les despeses necessàries
per acabar-la. Aquesta decisió es va prendre amb el vot a favor de
19 dels socis presents a l'assemblea i només va comptar amb un
vot en contra. El president del FC Cambrils, Mingo Capafons, va
qualificar la situació del club de "delicada, en aquests moments no-
més tenim diners per a disputar dos partits. Necessitem uns
4.000 euros per acabar la temporada i a dia d'avui no els tenim".
Capafons va explicar que aquest any s'havia fet un pressupost a
la baixa, d'uns 16.000 euros, comptant que cap jugador cobraria.
Però tampoc s'ha arribat a cobrir  donat que els ingressos per les
quotes dels socis, que són un centenar, i els ingressos per publi-
citat i aportacions del consistori s'han vist reduïdes a la mínima ex-
pressió. Foto: Revista Cambrils.

L’Ascó guanya a Vilafranca i recupera el liderat

Reivindicació del líder
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó, amb un partit
menys, és líder en solitari de
la Tercera divisió, quan ha ju-
gat 27 partits.
Més història. I més prop la

fita històrica per al club, per
al municipi i per a les Terres
de l’Ebre. 
Diumenge va guanyar al

camp del Vilafranca (0-2) en
un partit igualat en el que la
solidesa defensiva visitant i
l’encert de Virgili, primer, i
de Gerard, després, ja a la
represa, van ser determi-
nants. Amb el 0-1, va haver-
hi un gol anulat al Vilafranca

per una falta a Sergi Fuertes.
L’Ascó rebrà diumenge el

Palamós (12 h). 
El president, Miquel Pérez,

estarà dilluns al programa Mi-
nut 91 de Canal Terres de l’E-
bre per parlar-ne de l’actuali-
tat de l’equip de la Ribera
que cal recordar que recupe-
rarà el partit el dia 8, a Figue-
res. 

L’Ascó rep diumenge 
(12 h) el  Palamós. El dia  8

Proper rival

L’Amposta en ratxa, 11 punts de 15

Moha fitxa amb la Rapitenca

PRIMERA CATALANA. ESTAVA AL TORTOSA

Tal com va avançar Més Ebre
la setmana passada i es va con-
firmar dilluns a Canal Terres de
l’Ebre, al programa Minut 91, el
jugador del Tortosa Moha, ha fit-
xat amb la Rapitenca. Segons la
web del CD Tortosa, el jugador
va demanar la baixa dient que es-
tava desanimat per a seguir
competint, quan en la realitat te-
nia una possibilitat per anar a la
Rapitenca. Per això, considerant
que fou un jugador format i becat
al futbol base roigiblanc, no se li
va donar la baixa d’immediat. S’-
ha trigat una setmana però l’en-
tesa amb la Rapitenca s’ha con-
sumat amb un acord total per les
dos parts. La Rapitenca dispu-
tarà un partit emb el Tortosa a la
pretemporada. Aleixis i Toño, tal
com també vam avançar dilluns,
han causat baixa.

Moha es rumoreja que també
interessava a l’Amposta per al
futur. D’altra banda, la Rapitenca
va guanyar la final que tenia a To-
rreforta (1-2). Adri i Ferreres,
que s’estrenava, van marcar. Tot
i patir al final, el triomf es va as-
solir i era molt important tenint
en compte els dos partits que
s’aveïnen, seguits a casa, contra
dos equips capdavanters. 
L’Amposta va empatar a casa

contra el Balaguer (0-0). Es va
notar la baixa de Gustavo. L’e-
quip no va estar tan fluid com els
darrers partits. El Balaguer va
perdonar. Diego va aturar un pe-
nal ‘inexistent’ que va xiular el
col.legiat (90’). Becerra, el pichi-
chi, no va marcar. 
Pot estar ja a l’agenda d’altres

equips, per la temporada vinent. 

Acte d’inauguració de l’exposició fotogràfica del club centenari, l’Ulldecona.          FOTOS: Novart7
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El Catalònia feia tres jornades que no guanyava (1 punt de 9).
Dissabte va tornar a fer-ho i agafa oxigen per distanciar-se de la
zona compromesa. Una zona en la que es troba l’Ampolla, des-
prés de tres derrotes seguides. Per aquest motiu i davant de les
baixes que té l’equip, ha incorporat al davanter Domènech, que va
jugar al Bonavista, al Torreforta a Primera catalana i que estava a
Camp Clar on no havia disputat més que dos partits. Per tant, pot
fitxar i diumenge ja podria debutar en un duel que es presenta
clau, contra l’Alcanar. 
Del derbi a la Santa Creu dir que es va resoldre amb un gol de

Cristian i que va ser igualat i travat, sense gaires ocasions. Dues
rematades del local Martí al pal van ser les més clares.

L’Ampolla, que es complica,
incorpora a Domènech (C Clar)

DERROTA AL CAMP DEL CATALÒNIA (1-0)

La Cava, en la bona línia de
les darreres jornades, va vèncer
el Jesús i Maria en el súper-derbi
(1-0). Un partit intens però travat
a la primera meitat quan els dos
equips es van respectar. A la re-
presa, el derbi va obrir-se i més
quan Ferran va transformar un
penal que fou l’1-0. A partir d’a-
quell instant, la Cava es va bui-
dar sobre els camp, amb un
gran treball defensiu, amb apli-
cació tàctica. Roger va tenir el 2-
0, mentre que el Jesús i Maria va
disposar de dues opcions molt

clares que va evitar Selu, una
d’elles quan els locals ja estaven
amb deu. La Cava, amb gran tre-
ball, va sumar una victòria que
l’impulsa animicament en trac-
tar-se del fratern rival, segon a la
classificació. El Jesús i Maria,
que es va queixar del poc temps
afegit i que va rebre targetes
que el penalitzaran pel proper
partit, va veure frenada la ratxa
de 14 jornades, en el partit de la
màxima. Julio, Albert, Mauri, Tei-
xidó, Nico i Ivan seran baixa per
demà, contra el Roda.

El Deltebre va empatar a del Valls (1-1) i no ha perdut en les darre-
res quatre jornades. Narcís Laboria recordava que “va ser un partit
molt travat durant la primera part. A la segona, el Valls ens va apre-
tar molt més fins al gol. Però vam reaccionar i poc després vam em-
patar arran d’una jugada d'Albert i Arnau per banda, que culmina
Quim. A partir d'aquí ens vam defensar com vam poder i Enric un al-
tra vegada ens va salvar en dos ocasions quan ja es veia el gol lo-
cal. Per part nostra, un xut d callau i una contra d'Albert que va evi-
tar un defensa local van ser les possibilitats que vam tenir. Aquest
punt ens sap a gloria vist les baixes que teníem (Pep, Mikel, Pedra,
Chacon, Cacau, Nico i Mulet)”. Diumenge, una final contra el Tancat.

El Deltebre lluita per la salvació

6 PUNTS DE 12. EMPAT A VALLS

L’Alcanar va fer el millor partit de la temporada, a l’alçada de les
seues possibilitats. Una vegada l’equip, en una temporada irregu-
lar, amb intermitències, s’ha despenjat de les primeres places, li
queda apuntalar la permanència i gaudir dels partits i fer gaudir
a la seua afició, a l’expectativa del que passarà en el futur. 
Tot i això, amb el 0-0, el partit va estar igualat i Moisés va es-

tar encertat amb dues intervencions. Però amb el gol de Rome-
ro, el duel ja va ser més dels canareus que a l’inici de la represa
van sentenciar davant d’una Canonja que, minvada per les bai-
xes, no va poder reaccionar i que va poder rebre algun gol més.
L’Alcanar és novè, amb 35 punts. Visita l’Ampolla. 

La millor versió de l’Alcanar
VA GOLEJAR A LA CANONA (4-0)

El Camarles afrontava una final contra un rival directe, el Tancat (4-
0). L’equip de Bartolo n’era conscient, tot i que també cal dir que la
mateixa ansietat per haver de guanyar va ser un contratemps fins
la segona meitat, quan va arribar el 2-0. A partir d’aquell instant, el
Camarles va trobar la calma necessària i va poder imposar-se amb
comoditat, fins el 4-0 final. Un resultat que significa una injecció pels
de Bartolo, en la lluita per la permanència. Diumenge, un altre par-
tit clau, també a casa. contra el Catalònia. El Camarles en disputa
dos de seguits com a local pel canvi de la primera volta amb el Tan-
cat. Ha guanyat els tres darrers que ha disputat a casa. 

Tercera victòria seguida 
del Camarles a casa

ELS DE BARTOLO VOLEN LA PERMANÈNCIA

Jugadors del R. Bítem celebren la victòria, en acabar el partit a Roda Berà.

El Vilaseca, fa dues jornades,
va guanyar 3-1 al R. Bítem.
Aquell dia, a l’acta, l’àrbitre ja va
reflectir que el porter del Vilase-
ca no estava donat d’alta. El R.
Bítem, com era lògic, va impug-
nar el partit. El porter fou donat
d’alta al cap d’uns dies i es va
regular la seua llicència, el di-
lluns dia 9 de març (8 després).
Dimecres de la setmana pas-

sada, el comitè no va informar
de cap resolució sobre l’afer, un
fet que era molt estrany. Com a
mínim, s’esperava una notifica-
ció de que el tema estava inco-

at. Però no va ser així. Aquest
dimecres, en canvi, si que s’ha
pronunciat i ha donat guanya-
dor al R-Bítem per 0-3. 
Des de Vilaseca s’aclareix

que “va ser un error informàtic,
quan es va fer l’ingrès, de l’enti-
tat bancària. Farem recurs”. El.
R. Bítem té ara 49 punts i és
tercer. Pot somiar amb la pro-
moció d’ascens.
Diumenge va tornar a guan-

yar, a Roda de Berà (0-3). Un
partit igualat i molt intens. El Ro-
da, tot i les baixes que ha tin-
gut, va fer un gran esforç i el R.

Bítem va haver de treballar molt
per guanyar. Manel va evitar l’1-
0, amb les seues intervencions.
Edgar (77’), amb un gran gol,
Jota (81’) i Arnau, des de 35
metres, van decidir. 

El comitè dóna els punts al R. Bítem
De la impugnació pel partit a Vila-seca

PER ALINEACIÓ INDEGUDA. PUJA A LA TERCERA PLAÇA, AMB 49 PUNTS

La Cava frena la ratxa del J. i Maria

DE 14 JORNADES

Una acció del derbi de diumenge. 
CANAL TE

El Gandesa, set victòries seguides. 

El Gandesa està fent histò-
ria. Són set victòries segui-
des. Diumenge va guanyar un
Tortosa que ja acumula set jor-
nades sense guanyar (2 punts
de 21) i que, tot i la millora
quant a actitud, no va tenir pre-
mi. Els locals, molt afiançats,
es van avançar arran d’un pe-
nal a Gumiel que ell va trans-
formar. El Tortosa, a través

d’Albert Arnau (minut 5) i en
una acció d’Aleix i Gerard (mi-
nut 30) va poder empatar.
Però no va fer-ho. El Gandesa
a la represa va cedir metres i
el Tortosa va dominar la pilota
però sense poder arribar amb
claredat. Segueix la mala rat-
xa. 
Els locals, per la seua part,
fan història. 

L’EQUIP MÉS EN FORMA DEL NOSTRE FUTBOL

El Gandesa obté la setena victòria

seguida, contra el Tortosa

El R. Bítem rebrà diumenge
el Gandesa (16 h), en el partit
de la jornada per la situació
dels dos equips, a la zona al-
ta de la taula classificatòria. 

Gran partit
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Gairebé tots els equips de la segona catalana de la zona Tarragona tenen problemes
excepte dos: Vilaseca i Canonja que estan vivint uns moments dolços. El Valls està do-
nant la baixa de jugadors, a Roda de Berà, el pressupost és cada vegada més ajustat,
al Tancat i al Sant Pere i Sant Pau i Camp Clar no cobren els jugadors i el Cambrils equip
històric del futbol de Tarragona amb un pressupost de 16.000 euros és un altre dels
clubs en el que els seus jugadors no cobren i es va decidir divendres en una assemblea
amb 19 socis van votar a favor i un en contra de que el Reus els absorbís d'aquí a dos
temporades. En la propera serà filial. Crec que cap club d'aquestes terres hagués acceptat que el seu ha-
gués estat absorbit. Amb això, res a dir a Mingo i a la seva directiva que han fet molt per aquest club i si
no és per ells potser ja hagués desaparegut. El Cambrils com a tal desapareixerà però ara bé, l'anecdòtic
i el surrealista és que a Cambrils fins fa dues campanyes hi havien 4 clubs: Marina aquest desaparegut, Vi-
lafortuny, Cambrils Unió i FC Cambrils. Avui en queden dos: Cambrils Unió (antic Oleàstrum) i Cambrils. Van
viure un culebró, es van unir es van separar i quan estaven una altra vegada a punt d'unir-se es van trencar
les negociacions. L'afer d'aquests clubs és per escriure un llibre. El Cambrils Unió que aglutina 24 equips
rep, segons fonts consultades, una important subvenció de l'Ajuntament i el Cambrils 990 euros. El Cam-
brils Unio és líder del seu grup de tercera catalana i potser pugi mentre que l’històric Cambrils serà absor-
bit pel Reus amb un possible objectiu de portar-lo a Tercera divisió en uns anys cosa que no ha aconseguit
amb el Reddis, l'altre filial, a qui li van proposar arribar a un acord com al Cambrils però ells no volien per-
dre el seu nom que ja porta 95 anys d'història i encara avui és filial, el més segur que d'aquí a dos anys no
ho serà. El Reus que va comprar Joan Olivé, exdirector general del Barça, que vol pujar-lo a Segona divisió
A i seguir l'estela del Nàstic que va fer de filial a Pobla de Mafumet però ells no han venut el nom. Els expli-
co tot això del futbol de Tarragona perquè vegin el que s’està coent i en els propers anys el culebró pot con-
tinuar per aquí. D’entrada tot sembla inverosimil, però ja veiem com estan les coses a la provincia. I tot i
que a l’Ebre són molt patriòtics, la realitat pot portar a casos que ara són impensables. Qui sap si el Camar-
les podria ser el filial de la Rapitenca, que es fusioni Jesús Catalònia, Roquetenc Remolins- Bitem i Tortosa
per pujar a Tercera divisió. La Cava i Jesús i Maria arribessin per fi a crear un club, que el Nàstic pugui ab-
sorvir al Tortosa, o que l’Alcanar B ocupi la plaça de l’Alcanar A (això pot estar més prop). Que el Gandesa
es fusionés amb l’Olimpic i Móra la Nova per competir amb l’Ascó; que l’Ampolla, Ametlla i Perelló també
puguin unir les seues forces; Ulldecona i La Sénia puguin ser una mateixa entitat...; que Amposta sigui com-
prat per un grup inversor. Vostès diran que dic barbaritats. Es possible que ho pensin o fins i tot, a hores
d’ara, és possible que ho sigui. Però alguna cosa està passant a la zona de Tarragona i que pot esquitxar
el futbol ebrenc a llarg termini. Jo aviso que en deu anys el futbol ebrenc donarà un gir de 180 graus com
el futbol per les televisions ja l’ha donat. Així mateix, considerant amb el greuge del tema de la fiscalització
pel mig que encara pot empitjorar la situació actual. 
Si el nombre d'espectadors a Tercera divisió ha baixat a la meitat en sis anys imaginin d’aquó a deu. Com

diu Joaquín Roda: "els camps estaran plens de ciment". Els equips de Tarragona tenen problemes de super-
vivència i els cinc militants a 1a Catalana, Torredembarra, Reddis, Morell, El Catllar o Morell avui estan en
aquesta categoria com pot passar que d’aquí a unes temporades tornen a Tercera catalana com el Reddis,
Torredembarra o el Catllar van estar-hi no fa moltes campanyes. El futbol està canviant i potser dins d’uns
deu anys a les nostres terres desapareguin entitats i els moviments que es poden originar-se poden ser més
sorprenents dels que vostès puguin imaginar. El Reus, amb l'acord que ha fet al Cambrils, pot cedir diver-
sos jugadors per a la resta de temporada amb la qual cosa això va en perjudici d'un Deltebre i Camarles
que no tenen les mateixes armes. El Reus d'alguna manera, baix el meu punt de vista, pot adulterar la com-
petició. Trist que desaparegui un club històric el Cambrils, trist que no es fusionin la resta clubs que juguen
a les mateixes instal·lacions. Que es pergui una entitat és una cosa trista o és que jo sóc un romàntic?. L’a-
fer del Reus, Reddis, Cambrils i Cambrils Unió no acaba aquí. Els ho asseguro i a més que el Reus farà un
segon equip jugant al camp del Cambrils i utilitzant les seves instal·lacions.  És surrealista? I si baixa el Red-
dis, no podrà jugar amb el Cambrils per no poder competir en la mateixa categoria. O és que tenen previst
trencar amb el Reddis? Moltes preguntes, molts interrogants. Sento que aquest article no l'he pogut con-
trastar amb el president del Cambrils, no estava disponible per uns motius més que justificats. He parlat
amb el cap de premsa del Reus i el seu secretari tècnic, Sergi Parès, i la veritat, no m’he sentit tractat amb
afecte, tot el contrari. El 99% de clubs ebrencs em tracten amb una qualitat humana que solament per això
mereix fer cada setmana aquesta columna. I la faig gratuïtament!!!.
TORTOSA, HI HAURAN 7 BAIXES. Podria publicar els seus noms però per respecte als jugadors no

els diré. A més el nou entrenador tindrà el vot final el president. Al final potser tenia raó jo; ho vaig dir al se-
tembre, Don Arturo havia de moure la parcel·la esportiva i, és més, igual d'entrenador ho fa de meravella.
Ja hi ha tres entrenadors per al càsting final i gairebé m'atreviria a publicar el que pot ser el finalista però hi
haurà temps per anunciar-lo. 
PRIMERA CATALANA - NOVETATS A LA RAPITENCA. AMPOSTA CINC JORNADES INVICTES. La

Rapitenca ja només està a dues victòries de la permanència. Dues baixes, Toño i Aleix (tres temporades en
el club) i ja van quatre en tota la campanya; juntament amb Felipe i Agus que han estat suplertes per Fatsi-
ni i Adri, i Ferreres recentment fitxat. S'incorporaran 4 juvenils: Àngel, José Luis i Marc Garcia i Marc Blas,
a més de l’arribada de Moha del Tortosa. Si us plau Don Fernando, que espera a renovar a Delfin, que a
més de ser un bon entrenador és una gran persona?. Amposta, segueix amb la seva bona ratxa tot i l'em-
pat, cinc jornades sense perdre i Diego va ser el gran salvador parant una pena màxima. No es pot queixar
l’afició aquesta temporada, només dos partits perduts a casa. Diumenge, va haver-hi espectacle al final per
un jugador visitant que es va encarar a la graderia en fallar un penal.
SEGONA CATALANA. ELS MEUS ENCERTS ES COMPLEIXEN GAIREBÉ AL 90%. Porto encertant

el campió d'aquesta categoria fa set campanyes i des de novembre vaig dir que seria el Vilaseca després
d'aquesta jornada i després de l'ensopegada del Jesús i Maria, Vila-seca campió per la seva reguralidad i a
més perquè penso que alguns estaments li donen suport i vostès saben de qui parlo. No poso noms, no
cal. Qui se salvarà Deltebre o Camarles? El Deltebre quatre jornades invicte i el Camarles, tres victòries se-
guides a casa. Tots dos encara no han dit la darrera paraula. 

Quants clubs desapareixeran 
o es fusionaran en el futur?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Quan un equip porta a les últimes set jornades només dos punts dels 21, l'entrenador no és el culpable però
sempre paguen els plats trencats els mateixos. Aquest és el cas del Tortosa i diumenge guanyarà segurament
contra el Camp Clar perquè si no ho fa, igual ha de dimitir el seu entrenador perquè seria la tercera derrota
consecutiva. Ja vaig dir que era un partit trampa per al Jesús i Maria, a La Cava, i així va ser. Es va acabar la
ratxa d'invictes des d'octubre. Les baixes es van poder notar i Selu, com tot l’equip de la Cava en defensa, va
estar esplèndid. El penal va ser clar, fins els de Jesús i Maria ho confirmen. Alcanar va despertar amb el seu
Romerito i després de sis jornades sense guanyar, l'equip de Ximo respira una altra vegada. Vaig dir que l’Am-
polla no seria el de la passada temporada i encara que se salvarà, pateix i pateix. Roldan serà baixa en aquest
conjunt per assumptes de treball i alguna de les seves estrelles no donen el rendiment esperat. S'incorpora
Domènech Garcia ex Torreforta. Quan el Remolins-Bítem està tres jornades sense guanyar és perillós, ho vaig
comentar la setmana passada. I va guanyar a Roda, lluitant molt. I allí està, juntament amb un Gandesa que fa
història amb set victòries i amb la moral pels núvols.
Fa un mes a l’article vaig afirmar que Ampolla, La Cava i Jesus Catalònia se salvarien. Camarero i Enric ja

poden dormir tranquils, estan més que salvats. Com veuen, els meus pronòstics són encertats gairebé al 90%
i aquesta lliga és la meva especialitat de fa diversos anys.
TERCERA CATALANA - NOMÉS QUATRE EQUIPS NO ES JUGUEN RES. Cada setmana descarto un

equip per a l'ascens. La Sénia va ser el primer, i va seguir Perelló i Roquetenc, aquesta setmana descarto a al
Móra Nova. Set equips separats per sis punts per a l'ascens i qui té més avantatge és el líder l’Ulldecona que
té un partit pendent, però els rivals de les futures jornades no són fàcils: Ginestar, Campredó, Flix, Corbera, Go-
dall, Móra la Nova, Horta...menys un tots es juguen alguna cosa; per tant, els partits seran amb molta pressió.
El Godall té al Mourinho senienc a la banqueta. I el Corbera, a l’Unai Emery de la categoria. Em trec el barret de
la gran temporada del Godall i Corbera, ull que tenen la directa per a l'ascens i lluiten juntament amb l’Aldeana,
que té un calendari assequible per a les següents jornades, però que és el rei d'empat. Així no es pot pujar: 6
empats en 8 jornades. Un Santa Bàrbara que punxa perquè no jugava de la Torre i els dos pals que no van en-
trar però compte a la dada: en les set properes jornades sis partits fora del seu camp. Ginestar va guanyar per
primer cop a casa seva. Ja tocava don Angel. Crec que el Campredo no baixarà, és un equip guerrer en tots
els aspectes. Trenta punts en joc, deu jornades per disputar, l'emoció està per tots els costats ascensos i des-
censos solament La Sénia, Flix, Roquetenc i Sant Jaume no es juguen res. Els altres catorze equips es juguen
molt. L’emoció està servida, comença el ball de la compra de partits i els escàndols que estan per venir. 

-El camp de Flix ja és de terra,
des d’aquesta setmana, a l’espe-
ra de les obres a l’estiu per a la
instal.lació de la gespa artificial.
-Assou, que va jugar a l’Atlas, és
el nou porter del Pinell. Oriol,
que ja no va jugar a Horta,

quan va fer-ho Cornejo de por-
ter, segueix a l’equip tot i no
haver entrat en la darrera con-

vocatòria.  

TERCERA CATALANA

DIUMENGE A GINESTAR VA SOFRIR UNA TOPADA

Sergi Rodriguez, jugador de l’Horta, tot i que encara sota un control mè-
dic, es recupera del cop a les cervicals de diumenge, en el partit a Gi-
nestar. Va ser un greu ensurt perquè el jugador de Roquetes no va per-
dre el coneixement però si que la mobilitat a les extremitats inferiors, un
fet que va crear moments de preocupació i alarma. 

Després del drama viscut per
l’accident, el Batea va tornar a
la competició, i va fer-ho amb
una victòria a Sant Jaume dedi-
cada. Una victòria amb missat-
ge emocional i que, a més, li
feia falta a l’equip de Joan Vallès
que només havia sumat tres
punts dels darrers 18. I així
poder seguir dalt. Agustí, Enric
i el propi Agustí a la represa sen-
tenciaven. David feia l’1-3. 

El Corbera està fent història. Es
segon a punt del líder, tot i que amb
un partit més. Va perdre un partit
però s’ha recuperat, amb molt bona
actitud i dues victòries seguides.
Diumenge  el duel es va complicar
perquè els corberans es van quedar
amb deu 38’. Bernat, un dels desta-
cats, va fer l’1-0 i els de Roca es
van defensar amb ordre i molt de
treball. Així van mantenir el resultat.  

CORBERA-M NOVA 1-0

El Roquetenc, amb moltes baixes, va
cedir d’entrada la pilota a l’Aldeana
que va estar millor al primer temps
quan va tenir dues ocasions clares. A
la represa, l’Aldeana va baixar, i el
partit va estar obert. Però va ser
l’Aldeana qui va fer el 0-1 que sembla-
va definitiu. El Roquetenc, que jugava
amb 9, va empatar amb gol d’un inci-
siu Alegre. 

El S. Bàrbara, que viu un gran
moment amb resultats del futbol
base, es va veure sorpresa per la
Sénia (0-1). Un gol matiner d’Ivan
va decidir. Al S. Bàrbara li va cos-
tar però va reaccionar i va tenir
ocasions com dos pals. La Sénia
creix. El porter Marc Barrachina es
va trencar els lligaments al Perelló,
en la jugada del gol.

L’Ulldecona es va avançar aviat
amb un gol de Tortajada. El Pinell
va intentar-ho i va fer fins a dos
pals. Yelti va assolir l’empat que
era merescut, tot i que els visi-
tants van reclamar un penal ‘fou
molt clar’. Però a darrera hora, un
gol de Saul va valdre una victòria
d’or per al líder. El Pinell, de pega
els dos darrers partits, es compli-
ca (3 punts de 21).

PINELL-ULLDECONA 1-2

Després de dues derrotes, el Godall
es va refer. Va ser en un partit amb
polèmica perquè els visitants es van
queixar del penal que fou l’1-0, ‘ine-
xistent’ i del segon gol local ja al final
‘l’àrbitre havia xiulat abans sembla
que fora de joc i els jugadors es van
quedar parats”. Des del Godall acla-
rien que “queixes de l’àrbitre?, pues
si vam jugar 20 minuts en nou”. Es
va ternacra la ratxa perellonenca.

GODALL-PERELLÓ 2-0

Fins la jornada 24, el Ginestar no ha
guanyat a casa. Va fer-ho contra
l’Horta en un duel que es va decidir a
la segona meitat. Juanfran va fer l’1-
0, empatava Baiges per a l’Horta
però l’equip de Cantó no va reaccio-
nar al segon gol local, de Cedó. El
Ginestar sentenciaria amb el 3-1. La
lesió de Sergi va commocionar el
partit al minut 70, amb el 2-1.

El Flix s’estabilitza amb la tercera
victòria seguida. No va ser còmoda,
fins la represa. La primera meitat fou
igualada. Jaume, que tornava, va
marcar aviat i Mamadou empatava
abans del descans. Però el gol
d’Oleguer a l’inici de la represa va fer
mal als caleros. El Flix fou superior a
la represa i va acabar golejant, amb
un altre gol d’Oleguer i un de Yuri. 

Era una final i el Campredó la va resol-
dre i s’allunya una mica de la zona de
descens. Va jugar amb actitud i corat-
ge. I no va tenir-ho fàcil perquè al minut
72, el resultat era d’empat. Un brillant
Zaragoza va decidir i ‘Cuquet’, que va
entrar a la represa, va sentenciar. 

Saul, a darrera hora El Godall reacciona El Corbera fa història

ROQUETENC-ALDEANA 1-1

Deixa escapar 2 punts

S. BÀRBARA-LA SÉNIA 0-1

La Sénia creix
S. JAUME-BATEA 1-3

Tres punts dedicats

GINESTAR-HORTA 3-1

Primer triomf a casa

FLIX-L’AMETLLA 4-1

Tercera victòria CAMPREDÓ-GINESTAR 4-1

El Campredó està viu

Sergi Rodriguez es recupera
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Selu (la Cava)

Sam (Rapitenca)   Oriol (Deltebre)       

Albert (Amposta)    Pere Martínez (Gandesa)            

Julio (J. i Maria)    Jota (R. Bítem)       

Pau (Camarles)  Cristian (Catalònia)

Joel (Tortosa)                        Romero (Alcanar)

Oleguer (Flix)     Marius (Godall)
Jordi Vilanova (Batea)

Ramon Zaragoza (Campredó)

Bernat (Corbera)         Jordi Tolosa (La Sénia)

Jordi Sabaté (Ginestar)         Uliaque (Aldeana) 
Ximo Martí (S. Bàrbara)     Joaquin (Ulldecona)

Lucero (Roquetenc)
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

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

EQUIP %
D.

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

18
15
14
13
13
12
12
12
11
11
10
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3

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 Camarles

Si ara comencés la lliga, aquest Camarles seria un altre a la classificació. Li ha costat adap-
tar-se a la categoria i alguns fitxatges no van ser encertats. Però en aquesta segona volta és
un altre, últimes cinc jornades ha guanyat tres partits, tots tres a casa. Diumenge a guanyar
al Jesús Catalònia, si o si. Marcarà Cristian, de penal.

Top secret
DE CIÈNCIA FICCIÓ. Jo no ho comprenc, s'ha

acabat un lliga de primera divisió de cadet i ara
arriben els play off de cada grup, i falta disputar
un partit des mes de gener entre La Cava i Camar-
les. Llavors, per què la federació no permet que el
Jesús i Maria i Camarles es jugui després d'aca-
bar el campionat? No seria millor la les normes
que fossin per a tothom?. Els play off i els torne-
jos de primavera comencen aquest cap de setma-
na i aquest partit segueix sense jugar-se.

PER QUÈ ALS ENTRENADORS DE TARRAGONA
ELS AGRADA ENTRENAR A LES NOSTRES TE-
RRES? Jordi Rojas, Dani Sereno, José Mora, Isaac
Fernadez, Angel Garcia...recorden que aquí es viu
amb més passió el futbol, els jugadors són més
atrevits, hi ha més serietat en els pagaments, els
aficioants s’aboquen...total que som millors així
de clar. Quan reben ofertes d'equips de les nos-
tres terres se'ls il·luminen els ulls, els agrada en-
trenar aquí perquè hi ha més passió. Gairebé tots
els entrenadors de Tarragona vindrien a entrenar
algun equip ebrenc de 1a o 2a catalana, i ho sé
perquè m'ho confesen ells.

PERE MARTÍNEZ (GANDESA)

El defensa flixanco està fent una esplèndida
temporada. Jugador potent, amb gran des-

plaçament de pilota gràcies a la seua bona tèc-
nica. Amb 20 anys, és un dels millors centrals
del territori. I a Gandesa s’està destapant. 

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

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

47
46
44
44
36
27
20
18
16
11
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ
Nº JUGADORNº

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

51
43
43
39
28
26
18
18
15
15
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

50
43
29
29
28
24
20
19
17
17
14

P

JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

69
52
39
26
24
22
22
20
19
14
13

P

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

46
40
36
34
33
32
28
26
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
Marc Perelló
Edgar Pasto

51
47
37
30
27
22
20
19
18
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOLLA
Nº P. JUGADORNº

Cristian 
Pau Sansaloni
Edgar Samper
Francesc Melich
Gerard Fresquet
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 Iniesta
Isaac Casanova
Sergi Escoda
Fran Reolid
Carlos Ferreres
Cristian Arasa
Eugeni Del Cerro
Marti Panisello
Cosido
Juanjo Rovira

45
42
35
33
31
30
28
17
17
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
Albert Torres
José Mari  
Jesús Ferreres
Nico Diaz
Sergi Curto
Julio

75
43
40
36
31
21
20
16
9
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

Ferran Roig
Joan Esteban
Jordi Lleveria
Mario
Selu
Narcis Franch
Xexu
Roger Santaella
Sergi Grau
Temitayo
Oscar Ruibal

60
41
34
28
26
24
18
18
17
15
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

67
61
31
21
20
19
17
16
15
12
12

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

52
41
33
29
26
25
21
21
19
18
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
Nº P.

JUGADORNº
Sergi Bel
Jota
José Ramon
Àngel Sanchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo
Vizcarro
Edgar Bartolomé
Oscar Benet
Alex Guarch

56
52
48
40
32
29
22
13
12
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R BITEM
Nº P.

JUGADORNº
Oha
David Vilanova
Alfonso Povill
Manolo Puig
Cristian Ventura
Pere Bosqued
Josep Vilanova
Albert Arnau
Aleix Salvadó
Foaud
Gerard Estrella

39
34
32
32
23
18
18
17
16
16
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

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

55
41
29
28
25
25
19
17
16
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

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

55
54
44
35
26
25
25
20
14
11
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

Avram
Ruben Bonamchi
Dani Jerez
Jose Madrid
Gerard 
Sam Figueras
Sergi Brull
Robert 
Andrei Vasilica
Sergi Garcia
Sergi Quintana

44
44
33
30
30
26
22
21
16
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMETLLA
Nº P.

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

65
41
39
36
30
27
22
17
12
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

BATEA
Nº P. JUGADORNº

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

34
30
28
26
24
23
23
21
20
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

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

54
52
46
34
32
27
20
19
17
14
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

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

65
62
37
36
30
29
15
15
13
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FLIX
Nº P.

JUGADORNº
Sergi Anguera
Jordi Chico
Aleix Figueres
Arnau Alcovero
Enric Sentis
Jordi Sabaté
Albert Batiste
Josep Cedo
Bernat Galvany
Arnau Galbany
Juan Caballos

56
56
41
31
23
22
19
14
14
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Kevin Moreno
Oriol Matamoros
Joan Zaragoza
Marius
Alex Ramos
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Joan Labernia
Cana
Robert Altadill
Aleix Royo

69
50
48
45
37
21
15
11
10
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Marc Baiges
José Vicens 
Sergi Rodriguez
Davis Bes
Salva Clua
Ernest Asensio
Guillem Aubanell
Àlex Martínez
Joan Esmel
Pau Cortiella
Xavi Revuelta

42
30
29
25
23
17
17
16
15
14
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORTA
Nº P. JUGADORNº

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

48
42
37
32
29
20
19
17
14
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA SÉNIA
Nº P.
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

J i Maria-Ebre E (19h)

Roquetenc-Aldeana (16.30h)

Catalònia-Camarles (16.30h)

diumenge 

Benissanet-Olimpic (16h)

Ascó-Xerta (17h)

Vilalba-R. Bítem (16.45h)

Arnes-Tivenys (17h)

la Galera-Bot (16.45h)

RESULTATS

22a jornada 4a catalana 

Ebre E-Benissanet 1-1

Olimpic-Ascó 0-2

Xerta-Vilalba 2-4

R. Bítem-Arnes     2-1

Tivenys-Roquetenc  4-7

Aldeana-Catalònia 3-3

Camarles-la Galera    1-1

Bot-J. i Maria 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          21 61 19 49

2. Ascó              21 49 24 45

3. Vilalba           21 55 26 45

4. J. i Maria       20 43 25 39

5. Roquetenc     22 45 33 34

6. Rem Bítem    22 36 34 33

7. Arnes           22 42 38 32

8. Catalònia       22 46 44 30

9. Aldeana        21 37 49 29

10. Tivenys       22 60 66 29

11. la Galera     22 30 31 26

12. Bot            22 46 56 26

13. Ebre E        22 30 50 23

14. Benissanet   22 31 60 17

15. Camarles     22 47 65 16

16. Xerta          22 37 75 14

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
S. Eugenia-Santpedor

At. Prat-Palleja

Guineueta-Fontsanta

Bonaire-Tortosa E

S Pere-Pardinyes

La Roca-Cerdanyola

Sabadell-S. Quirze

S. Gabriel-Llerona

RESULTATS

22a jornada 

Santpedor-At. Prat 1-2

Palleja-Guineueta 3-0

Fontsanta-Bonaire   5-1

Tortosa E-S. Pere    1-1

Pardinyes-La Roca    3-0

Cerdanyola-Sabadell  0-1

S. Quirze-S. Gabriel    0-3

Llerona-S. Eugenia     1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 70 32 52

2. Palleja 50 19 45

3. Cerdanyola 44 15 43

4. Sabadell 47 20 41

5. Pardinyes 51 43 40

6. S. Pere 52 28 39

7. S. Gabriel 43 26 38

8. At Prat 57 37 37

9. S. Eugenia 44 47 31

10. Fontsanta 39 44 28

11. Tortosa E 39 38 24

12. Guineueta 27 59 18

13. S. Quirze 29 63 16

14. Santpedor 39 76 14

15. Bonaire 24 51 12

16. Llerona 31 88 5

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Olimpic-J.i Maria

Horta-Gandesa

Alcanar-Aldeana

Ginestar-S. Jaume

S. Bàrbara-Rem Bítem

RESULTATS 

18a jornada 

Tortosa E-Olimpic    0-2

Horta-J i Maria    10-0

Gandesa-Alcanar  1-1

Aldeana-Ginestar   1-0

S. Jaume-S. Bàrbara   0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 122 12 44

2. S. Bàrbara 73 12 41

3. Gandesa 42 23 29

4. Horta 51 47 28

5. Aldeana 31 14 25

6. Olimpic 29 45 24

7. Tortosa E 37 28 20

8. Ginestar 33 52 12

9. R. Bítem 20 46 11

10. S. Jaume 8 54 10

11. J. i Maria 10 123 1

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 21-03

18H Perelló-Roquetenc

19:15 Rapitenca-Ulldecona

19:45 J i Maria-Vinaròs

Diumenge 22-03

11h Catalònia-Canareu

11:30h Alcanar-La Sénia

12h Tortosa-Amposta

RESULTATS

18a jornada 

Ulldecona-Perelló 1-1

Aldeana-J i Maria    2-2

la Sénia-Tortosa  4-2

Roqutenc-Alcanar   0-3

Amposta-Catalònia   4-2

Vinaròs-Rapitenca   1-1

Canareu descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 67 19 48

2. Alcanar 69 32 41

3. Amposta 62 23 40

4. Rapitenca 47 29 36

5. Tortosa 57 39 29

6. Catalònia 42 47 26

7. Ulldecona 39 39 26

8. Roquetenc 34 33 25

9. la Sénia 51 55 23

10. Perelló 29 51 18

11. Vinaròs 34 34 17

12. J. i Maria 23 44 15

13. Canareu 20 35 13

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

L’Ametlla-Corbera (16.45h)
diumenge 

Perelló-S. Bàrbara (16.45h)
la Sénia-St. Jaume (16.30h)
Batea-Roquetenc (16.30h)
Aldeana-Pinell (16.30h)
Ulldecona-Ginestar (17h)
Horta-Campredó (16.45h)

Alcanar-Flix (16h)
Godall-Móra la Nova (16.45h)

RESULTATS

23a jornada, Tercera catalana  

S. Bàrbara-la Sénia 0-1

S. Jaume-Batea 1-3

Roquetenc-Aldeana 1-1

Pinell-Ulldecona 1-2

Ginestar-Horta 3-1

Campredó-Alcanar 4-1

Flix-l’Ametlla 4-1

Corbera-M. Nova 1-0

Godall-Perelló 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ulldecona 23 51 24 46

2. Corbera 24 53 33 45

3. Aldeana 24 48 29 42

4. Godall 24 61 36 42

5. S. Bàrbara 23 59 40 41

6. Batea 23 49 32 41

7. Móra Nova 24 36 23 40

8. Perelló 24 33 28 38

9. Roquetenc 24 40 26 37

10. Flix 24 36 35 36

11. la Sénia 24 40 37 35

12. Horta 23 36 42 28

13. l’Ametlla 24 28 41 25

14. Pinell 24 33 45 25

15. Campredó 24 34 42 25

16. Ginestar 24 43 63 22

17. Alcanar 24 26 53 19

18. S. Jaume 24 18 95 10

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-la Cava (17.45h)
J. i Maria-Roda (17h)

diumenge 
Deltebre-Tancat (17h)

Camarles-Catalònia (16.30h)
l’Ampolla-Alcanar (16h)
Canonja-Vilaseca (11.45h)
Rem.Bítem-Gandesa (16h)
Tortosa-Camp Clar (17h)

SP i SP-Valls (12h)

RESULTATS

24a jornada, Segona catalana

Camarles-Tancat 4-0

Catalònia-Ampolla 1-0

Alcanar-Canonja 4-0

Vilaseca-Cambrils 5-1

la Cava-J. i Maria 1-0

Roda Berà-R. Bítem 0-3

Gandesa-Tortosa 1-0

C. Clar-SP i SP 1-4

Valls-Deltebre 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 24 56 15 60

2. J. i Maria 23 52 24 51

3. Rem Bítem 24 65 20 49

4. Canonja 24 45 28 47

5. Gandesa 24 44 27 47

6. Tortosa 24 48 28 37

7. la Cava 24 38 32 36

8. Valls 24 39 34 36

9. Alcanar 24 45 28 35

10. Catalònia 24 30 31 34

11. Roda Berà 24 33 30 32

12. Ampolla 24 32 44 30

13. Cambrils 24 27 55 25

14. Deltebre 24 21 46 22

15. Camarles 23 31 43 22

16. Tancat 24 26 69 21

17. SP i SP 24 24 70 14

18. CampClar 24 23 55 14

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va guanyar al camp
del Vilafranca (0-2) i, amb
la derrota de la Pobla,

torna a ser líder en solitari,
amb un partit menys. 

Novament líder
PRÒXIMA JORNADA 

Gavà-Terrassa
Vilassar-Figueres

Martinenc-Castelldefels
Manlleu-Masnou

Santfeliuenc-Sabadell
Cerdanyola-Vilafranca

Ascó-Palamós (diumenge 12 h)
Muntanyesa-Prat

Peralada-P. Mafumet
Europa-Rubí

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 27 16 7 4 41 23 55
2. P. Mafumet 28 16 6 6 39 20 54
3. Europa 27 14 8 5 37 23 50
4. Terrassa 27 12 8 7 43 30 44
5. Prat 28 11 10 7 35 24 43
6. Rubí 28 10 11 7 37 29 41
7. Muntanyesa 28 10 8 10 32 25 38
8. Peralada 27 10 7 10 27 31 37
9. Figueres 27 10 6 11 31 34 36
10. Cerdanyola 27 8 12 7 31 26 36
11. Vilafranca 28 10 6 12 34 43 36
12. Masnou 27 9 8 10 26 39 35
13. Gavà 28 11 2 15 30 40 35
14. Santfeliuenc 27 8 10 9 33 34 34
15. Manlleu 28 8 9 11 39 39 33
16. Sabadell 27 7 11 9 29 33 32
17. Palamós 28 8 8 12 35 41 32
18. Martinenc 28 8 6 14 35 48 30
19. Castelldefels 28 7 7 14 28 34 28
20. Vilassar 27 5 4 18 19 45 19

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Santboià-Reddis

Torredembarra-Morell

Viladecans-J. 25 Seti.

Almacelles-Catllar

Tàrrega-Amposta (diu 17h)

Balaguer-Lleida

Igualada-Vilanova

Mollerussa-Torreforta

Rapìtenca-S. Ildefons (diu 12h)

RESULTATS

24a jornada, Primera catalana

Reddis-Torredembarra 0-1

Morell-Viladecans 1-0

Juv 25 S.-Almacelles 3-2

Catllar-Tàrrega 2-0

Amposta-Balaguer 0-0

Lleida-Igualada 1-1

Vilanova-Mollerussa 1-1

Torreforta-Rapitenca 1-2

S. Ildefons-Santboià 1-2

Primera catalana

L’Ascó va guanyar al camp del Vilafranca (0-2)
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 24 38 23 52

2. Catllar 24 37 27 48

3. Santboià 24 47 23 45

4. S. Ildefons 24 41 31 38

5. Vilanova 24 29 25 36

6. Rapitenca 24 36 26 34

7. Reddis 24 34 27 34

8. Amposta 24 39 31 33

9. Torredembarra 24 36 33 33

10. Lleida 24 20 35 32

11. Viladecans 24 30 31 31

12. Balaguer 24 29 29 30

13. Almacelles 24 27 36 29

14. Tàrrega 24 22 26 26

15. Juve 25 Seti. 24 26 36 25

16. Igualada 24 23 39 23

17. Mollerussa 24 26 41 21

18. Torreforta 24 33 54 18
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Pregunta: Com definiries la
teva cuina?
Resposta: Al Sant Pau ofe-
rim  na cuina vinculada a la
cultura i als productes del
paisatge maresmenc. És una
cuina moderna, inspirada i
lliure que respecta el sabors
dels aliments i treballa per
aconseguir un resultat de sa-
bors purs. Actualment, com
que portem 11 anys oferint
la nostra cuina al Japó, els

nostres plats també expres-
sen cultura japonesa que s’-
ha fusionat amb la nostra de
forma molt natural.
P: Com es treballa, tu com a
mare, amb el teu fill Raül ?
R: Talment com treballar
amb els cuiners i cuineres
que m’acompanyen profes-
sionalment. El nostre treball
és el resultat de la suma de
molts professionals que esti-
mem molt aquest treball.
Som un equip humà que tre-
balla amb il·lusió i ambició de
millorar cada dia. Tant a Sant
Pol, com a Tokyo com a Mo-
ments a BCN, amb el Raül
Balam i Ruscalleda al front.
P: Quines diferències més
notables hi han entre Sant
Pau a Tokyo i a Sant Pol de
mar?
R: Principalment la ubicació,
El Sant Pau de Sant Pol de
Mar està situat al davant ma-
teix de l’andana, la platja i el
mar en una bonica població
de poc més de 5.000 habi-
tants, i el Sant Pau de Tokyo
està ubicat a Nihonbashi, un
dels barris més bonics i inte-

ressants de la ciutat de Tok-
yo de més de 12 milions d’-
habitants. Però tant la cuina
que hi oferim com l’estètica i
la organització del restaurant
és molt similar al de Sant Pol
de Mar. 
P: Actualment ets la Xef fe-
menina amb més estrelles
Michelín del món. Com ho
portes?
R: Doncs amb molta il·lusió,
compromís i energia profes-
sional. Les estrelles ens pro-
jecten al mon gastronòmic i
les 7 estrelles són la suma
de tot el treball diari que fem
des de St. Pol, Tokyo i BCN. 
P: Per què segueixen havent
una gran majoria de Xefs
masculins al capdavant dels
grans fogons?
R: Penso que passa el ma-
teix en moltes altres profes-
sions, les dones ens hi anem
incorporant a poc a poc,
però amb passos molt
ferms. Curiosament estem
visquen un fenomen fantàstic
a la cuina, les dones ens in-
corporem a la cuina profes-
sional i els homes a la

domèstica.
P: Al 1988 obris , amb el teu
marit Toni, el restaurant Sant
Pau, un antic hostal. En pocs
anys, aconsegueixes, apart
de les 7 estrelles Michelín, 3

soles Campsa, a titol perso-
nal el premi nacional de gas-
tronomia (1998), la Creu de
Sant Jordi (2004), el Micrò-
fon d'Or en la categoria de
restauració (2008) i de ben

segur que me'n deixo uns
quants de premis...... com et
fan sentir aquests reconeixe-
ments?
R: Doncs amb alegria i corat-
ge per continuar treballant
amb compromís per no dece-
bre al client que arriba als
restaurants que treballem
amb la filosofia culinària Sant
Pau-Carme Ruscalleda. 
P: Aquest diumenge 22 de
març,  a Tivissa, faràs el pre-
gó de la 12a Festa de la Clot-
xa. 
R: La Clotxa la percebo i l’ad-
miro com tantes altres recep-
tes catalanes, que mostren
l’enginy popular, per crear
una manera pròpia de men-
jar, que suma originalitat i
atractiu, en aquest cas al pai-
satge de les terres de la Ri-
bera d’Ebre. Es fantàstic
com una menja com La Clot-
xa la pots portar al teu te-
rreny, i omplir-la amb el que
més t’agradi, o amb el que
tens més a mà. Penso que
es un plat per seduir i per ex-
plicar la història de la cuina
d’aquest país. 

Volem agrair, des de
Més Ebre, a la Carme
Ruscalleda el haver
"abandonat" per uns
instants els seus fogons
i concedir aquesta en-
trevista. Ha estat un
plaer perquè aquesta
dona d'aspecte fràgil
desplega passió en tot
lo que fa, i, lo millor de
tot, es que sap transme-
tre aquesta passió al
seu voltant.

Carme Ruscalleda: «La Clotxa ens explica la història de la nostra cuina»
Diumenge, dia 22, a Tivissa, farà el pregó de la 12ena. Festa de la Clotxa

ACTUALITAT

ISABEL CARRASCO

JORDI CANÉ

«»
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L'Entitat Municipal Descentraltizada de Jesús ha recuperat l'elecció
del premi al millor esportista jesusenc de l'any donant-li una major
amplitud en la gala organitzada dissabte passat en els Premis de
l'Esport Jesusenc, i dins del marc de la I Setmana de l'Activitat Física
i la Salut. Es van lliurar cinc Premis de Reconeixement a les Entitats.
Els guardonats van ser el Club Ball Esportiu Jesús; el Club Patí
Jesús; el CF Jesús Catalònia; el Club de Birles Catalònia de Jesús, i
l'Associació de Veterans Jesús Catalònia, pel seu 25è aniversari.  El
Reconeixement a Esportites van ser per Nicolás Garcia i Masha
Turlupova del Club Ball Esportiu de Jesús,  Xavier Pedrola del CF
Jesús Catalònia, Josep Maria Sanz de l'Associació Josep Puig i
Carlos Asín dels Veterans. Els membres del jurat van decidir atorgar
el Premi a la Projecció Esportiva a Xavier Pedrola, que porta 14 anys
consecutius fent de delegat de diferents equips del CF Jesús
Catalònia. Les Mencions Especials les van rebre l'Equip Trailwalker, i
a títol pòstum Ramón Lapeira Besolí i Leandro Rovira i Eiximeno. I
per últim, Cinta Escoda Vicente va guanyar el Premi al Millor
Esportista Jesusenc de l'Any 2014 pels èxits al twilring.

Cinta Escoda, millor esportista
PREMIS DE L’ESPORT JESUSENCTWIRLING. AQUEST CAP DE SETMANA, A TORTOSA

Campionat Final 
Catalunya Sud

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (27-20)

L’Amposta, superior
L’Amposta va guanyar
merescudament al BM
Morverde per 27-20 en un
partit en què va jugar amb
bona actitud i va imposar-se
sobre un rival que no va
poder amb la bona feina
defensiva de les ebrenques.
Després d’un inici igualat,
amb els minuts, l’Amposta
va anar agafant avantatge i
va superar el seu rival, arri-
bant al descans amb un 14-
11. A la represa, el millor
estat físic de l’Amposta fou

clau i les distàncies es van
anar incrementant fins el 27-
20 final que va reflectir la
bona feina de l’equip de la
capital del Montsià.
CH AMPOSTA-LAGRAMA :
Gálvez i Tanghetti, Alonso,
Sara Garcia, Gisbert (2),
Haro, Juncosa (1), Joana
Rieres (3), Uliaque (3), Simón
(6), Calduch (5), Aida Rieres
(4), Judit Tortajada (2),
Reina, Zaragoza (1) i Cristina
Tortajada.

Rem. Confrontació catalana a Banyoles
Banyoles va acollir una Confrontació Catalana a la qual els remers ebrencs van signar pri-
mers llocs. Entre altres, van aconseguir primeres places: 2 sense sènior de Dídac Martí
i Jordi Bautista (Amposta); el 4 skull aleví de Georgina Canalda, Teresa Giménez, Marta
Rodríguez i Anastai Jakarova (Tortosa-Amposta); el skiff infantil de Joan Cercós (Amposta
1); el 2 skull infantil de Josep Subirats i Pepe Porres (Amposta 1); el 2 sense cadet amb
Sergi Mariano i Andreu Ruiz (Sant Carles 1); el 2 skull cadet de Núria Puig i Dàmaris Beltri
(Amposta 19; el 2 sense juvenil de Dídac Martí i Jordi Bautista (Amposta)...

CLUB VOLEI ROQUETES

Marató de volei
Una setmana més, al pavelló de Roquetes hi ha hagut una marató
de volei on s'han jugat 9 partits. L'infantil femení, va rebre a la Vall
d'Hebron i van guanyar per 3-0 amb parcials (25-19, 25-21 i 31-29).
Després l'infantil masculí, contra el Sant Pere i Sant Pau, 0-3 amb
parcials (19-25, 18-25 i 16-25) i contra el C.V.Andorra (BCN), 3-1
amb parcials (25-22, 25-18, 21-25 i 25-18). Per altra banda, el juve-
nil femení va rebre al C.V.Premià de Dalt "C". 2-3, (23-25, 25-16, 20-
25, 25-19 i 13-15). L'equip masculí, va rebre aql C.N.Sabadell. 3-0
amb parcials (25-23, 25-13 i 27-25). En la part dels sèniors, el mas-
culí de primera catalana, contra l'Opticalia Vilanova, que van guanyar
per 3-1 amb parcials (21-25, 25-18, 25-22 i 25-19) i el partit que
tenien aplaçat contra els Monjos que van gunayar també per 3-0.
El sènior de segona catalana, va rebre al Llars Mundet "B" i aquests
van guanyar per un ajustadissim 2-3, amb parcials (25-23, 25-19,
22-25, 25-27 i 15-6). Per últim, el sènior femení va rebre al C.V.Sant
Celoni. Aquestes van guanyar per un contundent 3-0 amb parcials
(25-17, 25-16 i 25-20).

Sense dubtes el Reus Deportiu va
presentar un gran equip, sòlid i en
totes les seves figures, que
començava el primer quart en un
contundent 19-08. Els detalls tàc-
tics en defensa passarien factura.
L'inici del segon quart en zona
donaria un respir al conjunt ebrenc
per acabar 20-25. El tercer el
guanyaría per la mínima 15-16.
Arribant a l'últim quart amb un final
igualat, tot i que amb una renda
negativa (-5-4-3 ...) L'equip tortosí
va tenir la paciència suficient i va
sortir en els minuts finals amb molt
de cap i determinació, encistellant
pilotes decisives i defensant en les
últimes possessions. Ningú va dir
que seria fàcil però amb molta
feina i creient en les possibilitats
l’Also Casals Instal·lacions
Cantaires suma una nova victòria

que li permet seguir lluitant amb el
grup de dalt. “Cal  felicitar a tot l'e-
quip per l'entrega i no deixar de
creure”. La següent trobada, con-
tra el líder el CB Morell A a les
19:45h al Pavelló del Temple.
El CB Cantaires Tortosa comunica
que l’aler americà Ken Smith ha
causat baixa de l'equip per motius
familiars que l'han obligat a des-
plaçar-se a la seva ciutat d'origen.
El equip tortosí es reforçarà en els
propers dies amb un jugador per
substituir la baixa. L’ala-pívot
Armand Pueyo degut a un cop que
va sofrir al genoll el partit contra el
CB Valls sufreix unes molèsties al
genoll que faran que estigui un
parell de setmanes de baixa.
Es recupera al base Luc Archimade
que va sofir una rotura del tàbic
nasal fa 4 setmanes.

Victòria a Reus

Regularitat 4a
BÀSQUET CANTAIRES

L’Ascó B va sorpendre al camp de l’Olimpic (0-2) i, d’aquesta mane-
ra, ajusta la part alta de la taula. Són quatre equips per a tres pla-
ces. El Vilalba va vèncer a Xerta en un partit que no es va decidir
fins ben entrada la segona meitat (2-4). I el Jesús i Maria també va
tenir dificultat per imposar-se a Bot, on va acusar la manca d’encert.
El Vilalba té una nova prova complicada contra el R. Bítem B. 

4 equips per tres places

Un dels actes programats dins de la I Setmana de l’Activitat Física
i la Salut, va ser donar compliment a l’acord del Ple de l’EMD de
Jesús celebrat el 17 d’octubre de  2013, què per unanimitat es
va acordar assignar el nom de Ramon Lapeira Besolí al Camp de
Birles de Jesús, situat a la part posterior de l’Edifici de la
Immaculada. Ramon Lapeira va ser una persona amb molta acti-
vitat social, va ser president del CF Jesús Catalònia i era el presi-
dent del Club de Birles Catalònia de Jesús al moment del seu
traspàs. A l’acte del descobriment de la placa va assistir, a més
de la seva vídua i fills, els membres de l’Equip de Birles Catalònia
de Jesús, Gemma Millan Delegada Territorial de la Federació de
Birles, l’Alcalde de Tortosa Ferran Bel, l’Alcalde de Jesús Pere
Panisello, així com regidors de l’EMD de Jesús i presidents i mem-
bres de juntes d’altres entitats. Després del descobriment de la
placa es van realitzar uns parlaments molt emotius, es va ressal-
tar la figura de Ramon Lapeira i l’impuls que va donar a l’entitat
Club de Birles Catalònia de Jesús.

Camp de Birles Ramon Lapeira
A JESUS

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

62
42
27
22
22
20
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8

ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

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

46
42
38
36
28
24
23
23

1
2
3
4
5
6
7
8

ARNES
Nº P.

JUGADORNº
Alexis Pedraza
Fernando Maña
Nacho Aroca
Oriol Biarnes
Albert Troyano
Sisco Mendez
Albert Miro
Marc Fuertes

56
35
33
26
23
17
16
14

1
2
3
4
5
6
7
8

ASCÓ B
Nº P. JUGADORNº

Xavi Roldan
Joan Clua
Ruben Brull
Toni Manyé
Miguel Gonzalez
Ivan Bladé
Alex Grau
Roger Mora

49
46
31
29
27
26
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8

BENISSANET
Nº P.

JUGADORNº
Pau Povill
Oriol Salvadó
Robert Martorell
David Domènech
Alvar Ramos
Wili
Josep Soro
Ruben Saladie

54
37
37
34
18
18
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8

BOT
Nº P. JUGADORNº

Marc Gilabert
Elvis Balague
Toni Sanz
Hristo
Jack Davenport
Roger Prats
Juanjo Vilalba
Alex Rovira

34
32
28
25
21
18
18
18

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMARLES B
Nº P.

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

40
40
34
29
28
25
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8

EBRE ESCOLA
Nº P. JUGADORNº

Lachen
Dani Fernandez
Lluis Beltran
Cristian Cid
Alex Castrejon
Abdel
Oscar Oliver
De la Vega

43
34
29
27
25
20
19
19

1
2
3
4
5
6
7
8

CATALÒNIA B
Nº P.

Joaquin Celma
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«Per a tots els gustos». Avui: Mil fulls d'espàrrecs verds amb salmó fumat
VALORACIÓ ESPÀRRECS

L'espàrrec és característic de les zones temperades, com
la Mediterrània. Hi ha 3 varietats: la  silvestre, els blancs i els
verds. Els primers esmentats són els  que contenen més
nutrients i que es cullen a la primavera a les garrigues i a les
terres de conreu de secà. Els segons són els que tenen
menys antioxidants, tot i que són els més dolços. I els verds
que són també de cultiu i són els més emprats en cuina.
En la composició nutricional destaca l'alt contingut en aigua,
proteïna,  fibra i antioxidants, per contra  tenen un baix aport
calòric, per aquest motiu son indicats per a dietes hipocalò-
riques. També són diürètics. El tipus de fibra és de les matei-
xes característiques que la de la carxofa que nodreix la flora
intestinal. Conté àcid úric, per tant a les persones amb algun
trastorn relacionat es recomana moderar-ne el consum.

Lluïsa Garrriga Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica

Maridatge

Vi blanc jove i rosat (temperatura10-12º) .

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
2 fulles grans de pasta brick,
24 puntes d'espàrrecs verds,
400 g de salmó fumat,
1 rovell d'ou, 
oli d'oliva,
10 cl de nata,
fulles d'anet,
1 llimona, sal

Preparació: 35 minuts
Temps de cocció: 10 minuts

PREPARACIÓ:
Escalfar el forn a 180 ° C.
Tallar les fulles de pasta brick en 6 rectangles d'uns 6cm
x 10cm. Posar les fulles en una safata per enfornar fora-
da amb paper de forn . Punxar amb una forquilla els rec-
tangles. Pintar 4 places amb rovell d'ou. Enfornar fins que
estiguin daurades, vigileu, es dauren molt rapit. Reservar.
Tallar els espàrrecs segons la longitud de les  fulles de
pasta, després cuinar al vapor durant uns deu minuts. Re-
servar.
Tallar el salmó fumat (uns 4 mm de gruix) i deixar-lo mari-
nar en el suc de ½ llimona, 2 cullerades d'oli d'oliva i l'a-

net picat. Reservar.
Batre la crema amb una batedora elèctrica fins que emul-
sione, afegir el suc de mitja llimona  i una mica de sal.
Emplateu posant una fulla de pasta brick, afegiu una cu-
llerada de crema batuda, un tall de salmó i 4 espàrrecs.
Començar de nou a fer capes per acabar amb la pasta
brick pintada amb el rovell d'ou.
Bon Profit!
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Fins a migdia estarà entre mig i molt ennuvolat per la circulació de núvols
alts i mitjans de sud a nord, amb més clarianes al matí. A partir de migdia
tornarà a augmentar la nuvolositat de sud a nord fins a quedar molt ennu-
volat o cobert en general a partir de mitja tarda. A banda, hi haurà intervals
de núvols baixos a l'inici i final de dia al litoral nord.

Precipitacions
A partir de migdia se n'esperen a l'extrem sud i al llarg de la tarda arriba-
ran a altres punts de Catalunya, sobretot al terç oest i resta del terç nord.
Seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats minses,
localment poc abundants, en general i puntualment abundants a l'extrem
sud. La cota de neu voltarà els 2000 metres.

Temperatures
Les mínimes quedaran semblants en conjunt, si bé a punts del quadrant
nord-est i de la depressió Central podran pujar lleugerament. Les màximes
seran similars. Les mínimes es mouran entre els 0 i 5 ºC al Pirineu, entre
els 3 i 8 ºC al Prepirineu i la depressió Central, entre els 5 i 10 ºC al preli-
toral, i entre els 8 i 13 ºC al litoral. Les màximes oscil·laran entre els 13 i
18 ºC al Pirineu i entre els 15 i 20 ºC a la resta.

Visibilitat
Passarà de bona a regular en general al llarg de la tarda.

Vent
Bufarà vent de components nord i est en conjunt, entre fluix i moderat, amb
cops forts i alguns de molt forts a zones elevades del litoral i al prelitoral
central i sud al matí i fins al vespre.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 10°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914

Ulldemolins Reverter, Xavier     

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Romances Pujol, Maria del Carmen

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe            

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

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

El Sol i Mercuri  per la teva casa quatre et
recomanen tenir una mica més d’habilitat i
tacte pel que fa a les teves relacions fami-
liars . El millor és el que pensis en tu.

Taure
20/4 al 19/5

Si parles des de la sinceritat  pot millorar
molt la teva relació sentimental  creant-se un
clima de major confiança  amb la teva pare-
lla. Un ambient tranquil és el millor per a tu.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de fer els canvis necessaris perquè la
teva relació sentimental millori. No et convé
retardar-te . Respecte a la teva salut , avui és
un dia per a la reflexió.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius l’inici d’un cicle sentimental marcat per
la renovació . Et mostraràs més per les
teves accions que pels teus pensaments .
Al final del dia et trobaràs una mica agitat.

Lleó
22/7 al 22/8

Si fas que la teva parella comparteixi amb
tu les teves inquietuds tindràs molt de
guanyat . Una mica d’exercici  tots del
dies et proporcionarà molts avantatges.

Verge
23/8 al 21/9

Avui gaudiràs de manera sincera del compan-
yia de les persones que t’envolten. Estàs pas-
sant per una època plena de voluntat i la teva
ment i el teus cos es mouen a ple rendiment.

Balança
22/9 al 22/10

Una onada d’entusiasme envaeix la teva acti-
tud  sentimental però encara no has de can-
tar victòria. Vius un procés interior que et duu
a ser més conscient de tu mateix.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui és un dia on has de donar explicacions
dels teus propis sentiments . Exclou de la
teva vida tot el que no et beneficiï , com per
exemple l’alcohol , el tabac o les drogues..

Sagitari
21/11 al 21/12

És probable que certes converses amb la teva
parella et facin plantejar-te les coses des del
començament. Vés amb compte amb les dietes
inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Capricorn
21/12 al 19/01

En relació amb l’amor has de vigilar la teva
eufòria i així evitaràs situacions compromeses
que afectin la teva vida de parella .Avui tindràs
moments  de creativitat molt productius. 

Aquari
20/1 al 18/2

El factor sort t’arriba a través de la parella , els
contactes socials o els amics. Respecte a la
teva salut , un bon massatge et reportarà  el
tònic que estàs buscant.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs en un moment ideal per construir
coses en comú amb la teva parella, o per
participar d’una manera més profunda i
directa en les teves relacions socials. 

CARTELERA CINES

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

HOME
divendres 20: 18.00-20.00
dissabte 21: 16.00-18.00-20.00
diumenge 22: 16.00-18.00-20.00
dilluns 23 a dijous 26: 18.00-
20.00
HOME
divendres 20: 19.00
dissabte 21: 17.00-19.00
diumenge 22:  17.00-19.00
dilluns 23 a dijous 26: 19.00
OBSESION
divendres 20: 18.15-20.15-22.15-
00.15
dissabte 21: 16.15-18.15-20.15-
22.15-00.15
diumenge 22:  16.15-18.15-
20.15-22.15
dilluns 23 a dijous 26: 18.15-
20.15-22.15
PERDIENDO EL NORTE
divendres 20: 22.00-00.10
dissabte 21: 22.00-00.10
diumenge 22:  22.00
dilluns 23 a dijous 26: 22.00
PERDIENDO EL NORTE
divendres 20: 18.05-20.10
dissabte 21: 16.00-18.05-20.10
diumenge 22:  16.00-18.05-
20.10
dilluns 23 a dijous 26:18.05-
20.10
KINGSMAN 
divendres 20: 17.50-22.20-00.40
dissabte 21: 17.50-22.20-00.40
diumenge 22:  17.50-22.20
dilluns 23 a dijous 26:  17.50-
22.20
LA MUJER DE NEGRO
divendres 20: 22.30-00.30
dissabte 21: 22.30-00.30
diumenge 22:   22.30
dilluns 23 a dijous 26: 22.30
CHAPPIE
divendres 20: 18.05-20.15
dissabte 21: 18.05-20.15

diumenge 22: 15.50-18.05-20.15
dilluns 23 a dijous 26: 15.50-
18.05-20.15

CHAPPIE
divendres 20: 22.00-00.15
dissabte 21: 22.00-00.15
diumenge 22: 22.00
dilluns 23 a dijous 26: 22.00
50 SOMBRAS DE GREY 
divendres 20: 18.00-20.15-22.30-
00.45
dissabte 21: 18.00-20.15-22.30-
00.45
diumenge 22: 18.00-20.15-22.30
dilluns 23 a dijous 26: 18.00-
20.15-22.30
EL LIBRO DE LA VIDA
divendres 20: 18.00
dissabte 21: 16.00-18.00
diumenge 22: 16.00-18.00
dilluns 23 a dijous 26: 18.00
EX MACHINA
divendres 20: 22.30-00.35
dissabte 21: 22.30-00.35
diumenge 22: 22.30
dilluns 23 a dijous 26: 22.30
BIG HERO 6 
dissabte 21 diumenge 22: 15.50
EL DESTINO DE JÚPITER
divendres 20 a dijous 26: 20.00 
BOB ESPONJA
dissabte 21 i diumenge 22: 16.10
ANNIE
dissabte 21 i diumenge 22: 16.00
BIRDMAN
divendres 20: 22.20-00.30
dissabte 21: 22.20-00.30
diumenge 22: 22.20
dilluns 23 a dijous 26: 22.20
EL FRANCOTIRADOR 
divendres 20: 22.15-00.35
dissabte 21: 22.15-00.35
diumenge 22: 22.15
dilluns 23 a dijous 26: 22.15
EL FRANCOTIRADOR 
divendres 20 a dijous 26: 17.50-
20.10
DORAEMON català
dissabte 21 diumenge 22: 16.00

SAMBA
divendres 20 a dijous 26: 18.00-
20.10-22.35

KINGSMAN
divendres 20 a dijous 26: 20.15
LOS CABALLEROS DEL ZODIA-
CO
dissabte 21 diumenge 22: 16.10
LA CONSPIRACIÓ DE NOVEM-
BRE
divendres 20: 18.10-20.20-22.30-
00.35
dissabte 21: 18.10-20.20-22.30-
00.35
diumenge 22:  18.10-20.20-
22.30
dilluns 23 a dijous 26:  18.10-
20.20-22.30

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977 504 080/

902 17 08 31
www.ocine.es

NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓN 
divendres 20 i dimecres 25:
18:20 –20:15- 22:00
dissabte 21: 16:30 – 18:15
–20:00- 21:45- 23:45
festiu: 16:30 – 18:15 –20:00-
21:45
laborables: 19:30 – 21:45
HOME: HOGAR DULCE HOGAR
divendres 20 i dimecres 25:
18:30
dissabte 21: 16:30 – 18:15
–20:00
festiu: 16:30 – 18:15 –20:00
laborables: 19:30
50 SOMBRAS DE GREY
divendres 20 i dimecres 25:
21:30
dissabte 21: 21:40- 23:45
festiu: 21:40
laborables: 21:30
PERDIENDO EL NORTE
divendres 20 i dimecres 25:
18:30 –20:15- 22:00

dissabte 21: 18:20 –20:10-
22:00- 23:45
festiu: 18:20 –20:10- 22:00
laborables: 19:30 – 21:45
50 SOMBRAS DE GREY
dissabte 21: 16:15
festiu: 16:15
LOS PINGÜINOS DE MADA-
GASCAR
divendres 20 i dimecres 25:
18:30
dissabte 21: 16:30
festiu: 16:30
laborables: 19:30
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 20 i dimecres 25:
20:15- 22:00
dissabte 21: 18:15 –20:00-
21:45- 23:45
festiu: 18:15 –20:00- 21:45
laborables: 21:45

Cinema Ascó (Casal
Municipal)

EL DESTINO DE JÚPITER
diumenge 22: 18:00h

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

EL DESTINO DE JÚPITER
diumenge 22: 18:00h

Cinema Perelló (Cinema
Victòria)

LA LADRONA DE LIBRO
dissabte 21 : 22.30
diumenge 22: 18.00

Cinema Móra d'Ebre

Programació per concretar.
Telèfon informació: 977 40 02
26 

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:



DIVENDRES 20 DE MARÇ  DE 2015 23classificatswww.mesebre.cat
diarimés

ebre

IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 977576137
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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Les noves instal·lacions
es construeixen just al cos-
tat de la Base Nàutica del
Club de Rem, situada a la
vora del riu Ebre, entre
Tortosa i Campredó. El
Secretari General de
l'Esport de la Generalitat,
Ivan Tibau, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i el
president del Club de Rem
Tortosa, José María
Chavarría, han participat
aquesta setmana en l'acte
oficial de col·locació de la
primera pedra, que ha
comptat també amb la
presència del regidor
d'Esports, Pere Panisello,
la representant territorial
de la Secretaria General
de l'Esport, Cinta Espuny,
membres de la Junta del
Club de Rem i una repre-
sentació dels esportistes
de l'entitat.

El nou equipament se situa
a tocar d'un tram del riu
Ebre que compta amb una
recta de 2.200 metres,
distància mínima per a l'or-
ganització de regates de
rem olímpic. Les aigües
tranquil·les d'aquest sec-
tor de l'Ebre faciliten l'en-
trenament i competició de
rem. L'edifici es construirà
just al costat de la Base
Nàutica, que l'Ajuntament
de Tortosa va fer fa quatre
anys. Simultàniament a
aquest projecte, el consis-
tori modificarà els acces-
sos per millorar l'arribada
al Centre de Tecnificació. 
Les obres del nou com-
plex, que té un cost de
300.000 euros, finançats
pel Consell Català de
l'Esport, les executarà
l'empresa Also Casals,
sobre un projecte de l'en-
ginyer Agustí Forés, amb
un termini d'execució de 4
mesos. 
El Centre de Tecnificació
"Base de Rem" consisteix
en un edifici rectangular de
27x15 metres amb una
superfície construïda de
405 m2 en planta baixa,
que inclou aula de forma-
ció, gimnàs, sala d'entre-
nament, vestidors, magat-
zem, oficines d'administra-
ció i un altell amb capaci-
tat suficient per guardar
estris de rem i embarca-
cions.
El Club de Rem Tortosa té
com a actiu més important
un planter de joves remers
que en els últims anys han
aconseguit grans resultats

tant a nivell nacional com
internacional. Actualment
compten amb un centenar
d'esportistes federats en
rem olímpic. El nou Centre
de Tecnificació ha de per-
metre potenciar el camí ini-
ciat els últims anys pel
Club de Rem amb l'objectiu
de consolidar una nova
generació de remers d'elit.

El Club de Rem Tortosa inicia les obres del nou 

Centre de Tecnificació Esportiva 

Tortosa comptarà amb
un nou Centre de
Tecnificació Esportiva de
rem amb l'objectiu de
potenciar la formació
d'esportistes d'alt nivell,
dotar el Club de Rem
Tortosa amb unes
instal·lacions òptimes
per millorar el rendi-
ment dels seus remers,
consolidar Tortosa com
a principal pol d'atracció
del rem al territori i con-
tribuir a la difusió i pro-
moció d'aquesta discipli-
na esportiva.

El nou equipament, que es finança amb una subvenció del Consell Català de l'Esport, es construeix al costat de la Base Nàutica

ENTRE TORTOSA I CAMPREDÓ

‘Acte oficial de

col.locació de la 

primera pedra, 

dimecres’

ACTUALITAT


