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Terres de l’Ebre. Ferran Bel fa balanç del grau
de compliment del Pla d’Actuació Municipal del
mandat 2011-2015.                                         P4

Esports. Deltebre viurà un cap de setmana
Trilimit, 11 i 12 d’abril, amb un triatló que
acollirà més de 600 esportistes.               P11

Terres de l’Ebre. La comissió per a la
Sostenibilitat actualitzarà la proposta de cabal
ambiental per al tram final de l’Ebre.                   P8
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Troben el cos sense vida de la dona desapareguda al riu Sénia

En els Premis Nacionals de Cultura que atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA),
cal destacar que el grup de folklore ebrenc Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries ha estat guardo-
nat per la seua trajectòria. Un gran reconeixement en uns premis que distingeixen l’excel.lència en el
camp de la cultura del país. Prestigi merescut pels ‘Kikos’. L’actriu Núria Espert, el poeta i traductor
Francesc Parcerisas i el director de cinema Jaime Rosales, són altres protagonistes entre els guardo-
nats en aquesta edició d’uns Premis que es lliuraran el 17 de juny.   

Els Kikos, guardonats als Premis Nacionals de la Cultura

Els equips de rescat van localitzar aquest dimarts al matí el cos sense vida de la dona (veïna de Rosell, amb molts vincles a la Sénia) que dilluns va desaparèixer arros-
segada pel riu a la Pobla de Benifassà, al Baix Maestrat, segons van informar els Bombers de la Generalitat. La jove es trobava amb el seu xicot i la seva germana pas-
sejant per l'entorn del Molí de l'Abat, aigües avall de la presa del pantà, quan el gos que portaven va caure al riu. La noia va poder introduir-se a l'aigua per salvar-lo i va
ser arrossegada pel corrent, que era molt pronunciat a causa dels aiguats. Uns aiguats que han estat un càstig tràgic per a Rosell i la Sénia i que també han causat difi-
cultats en altres zones, com la Terra Alta. D’altra banda, commoció al país pel tràgic accident de l’avió que volava de Barcelona a Düsseldorf, als Alps francesos, en què
van morir 150 persones. Ajuntaments ebrencs i la societat en general, han mostrat el seu condol a les families de les víctimes, un bon nombre d’elles catalanes. La set-
mana torna a ser complicada i amb condolències, després de l’atemptat de la passada a Tunis. Fotos: Jordi Marsal(ACN). 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 

Quan la majoria de nosaltres parlem de les
barreres arquitectòniques, habitualment fem
referència (o pensem) amb una
problemat̀ica que afecta, bas̀icament, a una
part minoritar̀ia de la nostra societat, amb la
qual cosa no ho trobem una qu ̈estió
prioritar̀ia per a fer-hi un forat en l’agenda.
No obstant, la realitat és que aquesta
qüestió, que afecta als sectors meś vulnera-
bles i indefensos de la societat, va lligada
de la mà del concepte de discapacitat i, per
extensió, de la noció de discriminació (en
aquest cas, per raó de discapacitat), amb la
qual cosa, quan adoptem aquesta posició
majoritar̀ia, estem col·laborant amb l’obs-
trucció del capgirament dels obstacles que
impedeixen la igualtat efectiva de tots els
ciutadans i a la consecució de la plena igual-
tat d’oportunitats legalment establerta;
actuació més que reprovable en qualsevol
Estat social i democrat̀ic de Dret.
D’aquesta manera, podem definir les barre-
res arquitectòniques com “un obstacle o
impediment físic que limita l’acce ́s,
l’estança, la circulació, la comunicació sen-
sorial, la llibertat de moviment o autonomia
de les persones”, amb la qual cosa
l’existència d’una barrera arquitectònica
suposa un límit als drets de les persones i a
l’ús dels espais públics, i també dels privats.
Al llarg de les diferents etapes de la vida
(nen-adult- ancia)̀, i en funció de les diferents
circumstaǹcies existents que s’hi donen,
qualsevol ésser humà pot topar-se amb l’e-
xistència d’aquestes barreres. Així, en algun
moment de la nostra vida, tots patirem o
podrem patir una discapacitat, que ens
impedira ̀ accedir als edificis i als espais del
nostre entorn d’una manera digna.
Existeixen diversos tipus de barreres arqui-
tectòniques:
-Barreres Arquitectòniques Urbanístiques.
Barreres Arquitectòniques en l’Edificació.
Barreres Arquitectòniques al transport.
Barreres Arquitectòniques de Comunicacio.́
I, si em permeteu, exposaré dos exemples
dels molts que trobem a la nostra ciutat
d’Amposta:
-Els passos de vianants amb desnivell que hi
ha a prop de l’Escola Miquel Granell.
-Les faroles i altres objectes de mobiliari
urbà situats al mig de les voreres (papere-
res, senyals de traǹsit, etc.).
Amposta necessita una millora de les
Comunicacions i disseny social, per acabar
amb les barreres arquitectòniques. Per a
que això es faci realitat, el meu compromís,
la meva aposta com a candidata d’ICV-EUiA
per a les municipals d’Amposta, eś suprimir

els límits als drets de les persones en l’ús i
el gaudiment dels espais públics, i també
dels privats. Per això, les nostres propostes
i compromisos que us volem fer arribar són
les següents:
-conscienciar i informar als ciutadans, i a la
vostra Associació, de la necessitat de crear
un projecte en comú i de participació ciuta-
dana.
-Crearem uns adhesius, amb colors crida-
ners, que enganxarem a les barreres arqui-
tectòniques.
-I, a més, crearem una comissió, que comp-
tara ̀ amb representants de la ciutadania, de
l’Associació i d’un equip tècnic, per buscar
les millors solucions entre totes i tots.
Aquesta primera etapa és de cost econòmic
0 €, sols de les ganes de millorar la nostra
ciutat per fer-la més agradable i accessible
per a totes i tots. El major treball esta amb
el canvi de la conscieǹcia social, eś precís
que la discapacitat deixi de ser un problema
personal, per a passar a ser un fet, que
afecta a la societat en conjunt. Per tant, una
solució que vull aplicar si entro a Governar a
l’Ajuntament de la meva estimada ciutat
d’Amposta, és passar de la situació actual,
en la que es permet eliminar les Barreres
Arquitectòniques sota determinades cir-
cumstaǹcies, a exigir la seva eliminació obli-
gatòria. Sols així serà possible avançar en
la verdadera integració de les persones
amb discapacitat. Per acabar aquest tema
que especialment m’emociona, vull citar
unes paraules del cantant Macaco d’una de
les seves cançons: “...SOMOS UNA MAREA
DE GENTE, TODOS DIFERENTES REMANDO
AL MISMO COMPAS Y ES QUE GOTA SOBRE
GOTAS AUNQUE DIFERENTES HACEN
MARES...”. ICV-EUIA AMPOSTA #SOMLLUITA
I LLUITAREM PER UNA AMPOSTA PER A
TOTES I TOTS.
Rosabel Recio Daga, candidata d’ICV-EUiA a l’al-

caldia d’Amposta

La necessà� ria millora de les comunicacions i el disseny social
a Amposta: no a les barreres arquitectò�niques

OPINIÓ

Les persones han d’ocupar l’epi-
centre de l’acció política, es fa
més necessari que mai. Aquest
fet que sembla tan trivial no sem-
pre es compleix. Per a mi, és la
premissa fonamental que ha d’a-
companyar qualsevol servidor
públic. Un dels fets que més m’ha
colpit darrerament, ho he dit més
d’un cop, és una conversa que
vaig tenir amb un veí que em va
expressar el seu neguit per la
situació en què es trobava: sense
feina i amb fills petits a càrrec.
Sabeu per què vull ser alcalde?
Perquè el dia que deixi de ser-ho
cap dels ciutadans d’Amposta
s’expressi amb l’angoixa que em transmetia aquesta persona. El
pitjor és la crisi i les seves conseqüències en forma d'atur i d'aug-
ment de les desigualtats. Cada cas, cada família amb persones
a l'atur és un patiment, un drama que exigeix una resposta imme-
diata per part de l'Ajuntament. No tinc solucions màgiques ni faré
promeses estèrils que no pugui complir però em deixaré la pell
en la lluita per eradicar l'atur a la nostra ciutat. Per a mi, la políti-
ca és estar al costat de les persones les 24 hores del dia, els set
dies de la setmana, els 365 dies de l’any.  El canvi serè que
defenso per Amposta busca un pas endavant col·lectiu per millo-
rar en qualitat de vida, en benestar i en orgull de ciutat. Ara més
que mai hem de fer pinya, anar tots a una en benefici de tots i
cadascun dels ampostins i les ampostines. El canvi a Amposta és
cosa de tots. Per aconseguir-ho s'ha d'acabar des d’ara mateix
amb les recriminacions i les batalletes de campanar. Calen diri-
gents que deixin de banda les desqualificacions personals i polí-
tiques. Aquí no hi ha d’haver adversaris ni molt menys enemics,
aquí hi ha diferents maneres d’entendre la vida pública. Volem
polítics que siguin servidors públics, que es deixin la pell per
aconseguir els nivells de benestar que els ciutadans es mereixen.
El canvi serè que defenso implica també sumar encara que sigui
amb accents i intensitats diferents pel bé de la nostra gent. La
màxima del govern monocolor d’Amposta dels últims 28 anys ha
estat ignorar les opinions dels altres grups, tot oblidant sovint
que representem una part important de la ciutadania. Sumem
més del 56% dels vots. No és el meu estil, el que cal ara és una
política basada en acords. Volem la participació de tothom, tot
cercant el màxim consens sense descans. Sí, hem d'obrir pas a
una nova política que sigui transparent, on tothom tingui la certe-
sa d’allò que es fa i de quins recursos públics es disposa. S’han
de rendir comptes permanentment a la ciutadania. Volem obrir
l’Ajuntament de bat a bat, que entri saba nova en defensa dels
homes i dones d’Amposta. Les portes de l’alcaldia romandran
obertes a les aspiracions de tots i cadascun dels ampostins. Per
mi no quedarà, la política ciutadana, la que es palpa i es viu a peu
de carrer, m'apassiona i els anhels i preocupacions dels ciuta-
dans  també són els meus. El canvi és possible, el tenim a tocar
de dits. Un canvi serè, responsable i seriós, des de l’experiència,
sense aventures. És una aposta segura per obtenir fruits si
cadascú posa el millor d’ell mateix. Jo aportaré, humilment, la
meva experiència en l’àmbit municipal per liderar l’alternativa
serena que necessita Amposta. No volem la continuïtat de l’actual
model –que s’ha demostrat fallit i sense ambició de ciutat- però
tampoc no volem destruir-ho tot i tornar a començar des de zero
(com irresponsablement proposen uns altres). Durant aquestes
darreres dècades també hi ha coses que s’han fet bé i seria una
irresponsabilitat llançar-ho tot per la borda. No! Ni continuisme
per inèrcia, sense esperit, ni tot al foc per després convertir-ho
en brasa. La defensa dels interessos dels ampostins i amposti-
nes estan per sobre d’altres pactes i acords que vinguin de fora.
La nostra candidatura garanteix el canvi a Amposta. 
Un canvi real sense estridències, ni salts al buit sense xarxa, el
canvi necessita també de seguretats. Ni immobilisme, ni radica-
lisme. Un canvi serè, una autèntica política que estigui amb la
gent.  

Francesc J. Miró Melich
Candidat a l’alcaldia d’Amposta pel PSC.

Ni immobilisme ni radicalisme, 
a Amposta canvi serè

OPINIÓ

La setmana ha estat novament complicada. La mort
d’una veïna de Rosell quan es va introduir al riu a la
Pobla de Benifassà per agafar el gos que havia cai-
gut a l’aigua, estant amb la seua parella i la seua ger-
mana. Una situació dramàtica que es va confirmar al
dia següent, dimarts, quan els equips de rescat van
localitzar el cos sense vida de la noia. La commoció
ha regnat aquests dies al Rosell i també a la Sénia.
Els forts aiguats han passat una factura molt gran i
han de servir per alertar que en segons quines zones

el perill és imminent quan està plovent com ho va fer
el cap de setmana passat.  
El condol també és extensible a les families de l’ac-
cident aeri, una catàstrofe de gran magnitud i que ha
estat noticia durant la setmana. Més Ebre s’afegeix
al condol i al suport per totes les famílies.
Per acabar, una noticia positiva com ho és el concert
del camarlenc Joan Rovira, demà a l’Auditori.
Concert solidari a benefici de l’Alzheimer i del que el
nostre setmanari n’és un dels patrocinadors. 

Editorial

Setmana complicada a Rosell i a la Sénia
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Segons diversos testimonis
presencials, la dona va ser
arrossegada per la forta
corrent, en un punt on el riu
fa de frontera natural entre
Catalunya i el País Valencià.
La recerca es va fer en un
tram de més de quinze quilò-
metres entre aquest punt i
Sant Joan del Pas. Hi van
participar també cinc vehi-
cles i una unitat subaquàtica
dels Bombers de Castelló,
agents dels Mossos
d'Esquadra i de la Guàrdia
Civil. El cos va aparèixer uns
quilòmetres més avall del
punt on va caure a l'aigua, al
marge esquerre del riu i prop
del nucli urbà de la Sénia, a
la zona del pont de Malany.
El va trobar un grup de volun-

taris que rastrejaven les
ribes acompanyats per
agents de la Guàrdia Civil. El
jutjat d'Amposta s'ha fet
càrrec de l'aixecament del
cadàver.
L'operatiu de recerca -for-
mat per una vuitantena de
persones- es va posar en
marxa aquest dilluns al ves-
pre i va treballar al llarg de la
nit, després que els serveis
d'emergències rebessin cap
a les sis de la tarda l'avís que
la noia, de 22 anys i veïna de
Rosell (amb molts vincles a
la Sénia), havia caigut al riu.
Segons va confirmar l'alcal-
de de la població, Evaristo
Martí, la jove es trobava amb
el seu xicot i la seva germa-
na passejant per l'entorn del
Molí de l'Abat, aigües avall
de la presa del pantà, quan
el gos que portaven va caure
al riu. La noia va poder intro-
duir-se a l'aigua per salvar-lo
i va ser arrossegada pel
corrent. 
Els intents del noi de resca-
tar-la, entrant també al riu,
van resultar infructuosos.
"Plou moltíssim i el cabal és
espectacular. És difícil sortir
del riu si hi caus. S’han d’ex-
tremar les precaucions per-
què mirin el riu des de ponts
i llocs segurs", va indicar l'al-

caldessa de la Sénia, Marutxi
Ballester. Arran les intenses
pluges dels últims dies i l'em-
plenament del pantà
d'Ulldecona, la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer va
decidir obrir les comportes
de la presa, multiplicant el
cabal habitual del riu, que
descendeix amb força en
aquesta zona dels Ports. Les
autoritats no descartaven
haver de tancar les compor-
tes durant unes hores per
facilitar la recerca, fet que

finalment no fou necessari.
"A la Tinença de Benifassà,
Rosell i la Sénia estem cons-
ternats per aquest episodi",
ha constatat Martí.
L'alcaldessa de la Sénia,
Marutxi Ballester, ha lamen-
tat també els fets i el desen-
llaç final. "Som pobles veïns i
els alumnes de Rosell venen
a l'institut a la Sénia. Hi ha
molta relació entre les dues
poblacions i molta gent de la
Sénia coneixien a la família i
la noia", va exposar.

Troben el cos sense vida de la dona 
desapareguda al riu Sénia

Els equips de rescat van
localitzar aquest dimarts
al matí el cos sense vida
de la dona que dilluns va
desaparèixer arrossega-
da pel riu a la Pobla de
Benifassà, al Baix
Maestrat, segons van
informar els Bombers de
la Generalitat, que van
mobilitzar cinc dotacions
dels GRAE.

La jove passejava per l’entorn del Molí de l’Abat, quan el gos que portava va caure al riu 

En introduir-se a l’aigua per salvar-lo, va ser arrossegada per la forta corrent causada pels forts aiguats 

ACN

L’episodi de pluges de
dilluns, després de dos dies,
va deixar 572 litres/m2 al
Parc Natural dels Ports. A
Gandesa, l’aigua procedent
de la Serra va omplir carrers
i va entrar en cases de la
localitat. Diverses vies de la
Terra Alta van patir talls. Van
ser les conseqüències d’uns
aiguats que han acabat amb
el pas dels dies. 

Els efectes del temporal

El president de la
Generalitat, Artur Mas, ha
explicat que la visita al lloc
de l'accident de l'avió de
Germanwings serveix per
fer-se càrrec de com està la
situació, però sobretot per
donar "un senyal de respec-
te" a les víctimes i als seus
familiars. "Ja us imagineu
que ha estat molt impac-
tant, molt dur, molt trist i
molt colpidor, però sobretot
estem pensant en totes les
famílies afectades", ha dit
en declaracions als periodis-
tes. Mas ha explicat que ell
no ha pogut sobrevolar la
zona, però els que ho han
pogut fer li han dit que
caldrà "un cert temps" per
recollir i identificar les res-
tes a causa de les dificultats
del terreny, i ha respost afir-
mativament en preguntar-li
si anirà per llarg.
Mas ha reconegut que el fet
que hi hagi tants catalans

entre les víctimes "colpeix
molt i és molt dur". "I no
només de casa nostra, sinó
la resta que han sigut vícti-
mes", ha afegit. Però sobre-
tot ha remarcat que són les
famílies que han perdut els
seus éssers estimats les
que pateixen, i la visita a la
zona de l'accident, precisa-
ment, vol ser un senyal de
respecte" cap a elles, amb
el compromís que les admi-
nistracions faran "tot el que
estigui en les seves mans"
per ajudar.
La informació de darrera
hora de l’accidemt parla de
que el fiscal de Marsella,
encarregat de la investiga-
ció de l'accident de l'avió de
Germanwings, ha indicat
que el copilot estava al
comandament de l'aparell
després de sortir de la cabi-
na el pilot i que a continua-
ció va accionar el seleccio-
nador d'altitud iniciant el

descens. "Les accions del
copilot es poden interpretar
com una voluntat del copilot
de destruir l'avió", ha asse-
gurat el fiscal, Brice Robin.
Caldrà esperar les noves
investigacions.

Suport unànim

Sant Cugat va transmetre el
seu condol als familiars de
les víctimes pel tràgic acci-
dent de l’avió que volava de
Barcelona a Düsseldorf, als
Alps francesos, en què van
morir 150 persones, sis d'e-
lles directament vinculades
a la ciutat. Una ciutat casti-
gada per aquest accident.
Les mostres de condol han
estat unànims i s’ha decre-
tat a ajuntaments tres dies
de dol, a més d’efectuar
minuts de silenci (a la foto,
el de Móra d’Ebre).
D’altra banda, hores des-
prés de l’accident, per xar-

xes socials, van còrrer mis-
satges ‘mofant-se’ de la pro-
cedència catalana d’una
bona part de les víctimes. El
Ministerio del Interior ha
ordenat que s’investiguin els
missatges ofensius, a tra-

vés de twitter. Els Mossos,
per la seua part, també por-
ten a Fiscalia aquests mis-
satges ofensius amb l’objec-
tiu de que s’investiguen. 
Accident a la N-340
Dins de la setmana tràgica,

informar també que va
haver-hi una nova víctima a
la N-340 pel xoc entre un tot
terreny i un camió a
Camarles.

(Text: ACN I Redacció)

LA NOTICIA: Sensibilitat i suport a les famílies de les víctimes de l’accident aeri 
Decretats tres dies de dol en Ajuntaments, a més d’efectuar-se minuts de silenci davant dels consistoris

Foto: Jordi Marsal (ACN)
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“A hores d'ara un 91,73
per cent de totes les actua-
cions estan executades o
en execució. En xifres
absolutes, són 521 actua-
cions sobre un total de
568. D'aquestes, les que
estan finalitzades són 457
(80,46%) i 64 estan en
fase d'execució (11,27%)”.
Bel ha recordat que el PAM
és un instrument que va
incorporar-se a
l'Ajuntament de Tortosa en
el seu primer mandat i que
ara ja s'ha acabat conver-
tint en una eina imprescin-

dible i de referència per a
la gestió de la ciutat.
L'alcalde, que ha destacat
l'elevat grau d'assoliment
del Pla, ha avançat que la
seva voluntat és fer-lo
encara més transparent
introduint-hi millores com la
geolocalització i imatges.
La presentació del balanç
del PAM ha comptat amb la
presència de la 1a tinent
d'alcalde, Meritxell Roigé.
Ferran Bel ha recordat
TAMBÉ que el PAM és el full
de ruta del govern munici-
pal, que està basat en la
priorització d'esforços i
recursos, i que està pensat
com un instrument de ges-
tió, transparència i compro-
mís. Permet un major con-
trol per part de la ciutada-
nia, ja que està disponible
al web municipal, inclou
moltes actuacions trans-
versals, malgrat que estan
organitzades per regido-
ries, i és dinàmic i revisa-

ble, en el sentit que està
obert a la inclusió de noves
actuacions en base a
necessitats, idees i oportu-
nitats. 
El PAM que es va presentar
a començaments de man-
dat “incloïa 412 actua-
cions, a les quals cal afegir
170 de noves i descartar-
ne 14, que donen com a
resultat les 568 finals”.
Quant a les actuacions de

nou ingrés al PAM, desta-
quen “el projecte de remo-
delació integral del pont de
l'Estat, el camí del Mig, la
museïtzació del refugi
antiaeri, Tortosa ciutat car-
dioprotegida, l'accés verti-
cal a la muralla medieval,
l'oficina de Turisme, el
reglament de participació
ciutadana o la biblioteca de
l'EMD de Campredó”.

Tortosa Turisme
D’altra banda, Tortosa
Turisme ha renovat la seva
web amb l'objectiu d'arri-
bar a nous públics oferint
una informació més clara i
una navegació més àgil,
amb continguts nous i molt
més visuals. tortosaturis-
me.cat obre amb un slide
que fa d'aparador sobre
els principals elements de
promoció de la ciutat.

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha fet
balanç del grau de
compliment del Pla
d'Actuació Municipal
del mandat 2011-
2015, que és a punt de
finalitzar. 

La ciutat de Tortosa guanya
des de dilluns un nou accés
des del sud amb l'obertura i
prolongació de la Rambla
Ferran d'Aragó, que a partir
d'ara connecta el Temple i
Centre amb la zona dels
Portals de Ciutat per sota del
pont Tirant lo Blanc i en
paral·lel al canal de l'Esquerra
de l'Ebre. El nou vial esdevé
un passeig, amb doble sentit
de circulació, voreres i carril
bici. El nou tram de carrer s'i-
nicia a la cruïlla entre la
Rambla Ferran d'Aragó i el
carrer Ferran Arasa, just
davant de la Comissaria dels
Mossos, on s'ha construït una
rotonda per facilitar la mobili-
tat, i s'allarga fins després del
pont Tirant lo Blanc, connec-
tant amb el passeig ja exis-
tent als Portals. El nou vial té
300 metres de llargada. Una
vegada finalitzada la urbanit-
zació de la prolongació de la
Rambla Ferran d'Aragó, els
propietaris del Pla Parcial
Temple Sud estan treballant
en les obres d'urbanització
del carrer Ferran Arasa, per-
pendicular a l'anterior, que
suposarà una millora en l'ac-
cés des de la plaça del
Bimil·lenari.

Nou accés a
Tortosa

«El compliment del Pla d'Actuació Municipal (2011-2015)
supera el 90% en actuacions fetes o a punt de finalitzar»

L’alcalde Ferran Bel ha fet balanç del grau d’execució del Pla d’Actuació Municipal del mandat 2011-2015

TORTOSA

ACTUALITAT

ERC aprova la candidatura a l'Ajuntament de Tortosa
Josep Monclús és el candidat a l’alcaldia

Avui divendres comença la Fira Alternativa a l’Ametlla de
Mar. I és que la fira d’artesania per excel·lència a les
Terres de l’Ebre celebra la 24a edició amb un dia més. Així
des d’aquest divendres fins diumenge, a la Plaça Nova, es
podran conèixer productes com la Vermelada, licors arte-
sans; també altres de caire més tradicional com els tes
artesanals i encens. D’altra banda, l’artesania de roba i
bijuteria segueix sent un reclam. No hi faltaran els embo-
tits, formatges, pa i pastes ni tampoc els ungüents més
naturals per a cuidar la pell. Entre els 90 paradistes, un
any més trobarem un 30% format per artesans i entitats
del municipi. “Enguany tenim un dia més de fira perquè era
una demanda dels paradistes que el divendres, ja es tro-
ben al municipi. Així a la tarda ja podran començar a mun-
tar les parades”, deia Eva del Amo, Regidora de Cultura.

Fira Alternativa de l’Ametlla
Avui divendres comença

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha pre-
sentat a Tortosa el projecte de la Via Verda de les Terres
de l’Ebre, que suposa l’ampliació de la via de la Terra Alta
i del Baix Ebre des de Tortosa fins a Amposta i Sant
Carles de la Ràpita i la connexió amb les vies ciclistes del
Delta, tot aprofitant carrils bici existents i infraestructures
ferroviàries que han quedat en desús.
Aquesta actuació significarà ampliar la via ciclista exis-
tent amb 24 quilòmetres més, fins arribar als 99 km fins
a la desembocadura de l’Ebre i als 73 km fins a Sant
Carles de la Ràpita. El projecte es divideix en tres trams:
enllaç Roquetes – Vinallop (Tortosa); Vinallop - Amposta i
Amposta – Sant Carles de la Ràpita i comporta una inver-
sió estimada en 5,8 MEUR.

En una assemblea extraor-
dinària de la militància, ERC-
Tortosa va aprovar dimarts
per unanimitat l'equip que
presentarà a les eleccions.
La candidatura està formada
per 31 persones, ja que s'hi
ha afegit 10 suplents com a
llista de suport, el màxim que
permet la llei electoral. Els
seus membres combinen
experiència amb renovació:
20 integrants són noves
incorporacions, mentre que
11 repeteixen respecte les
eleccions municipals ante-
riors.
Segons nota de premsa del
partit republicà, “ERC es pre-
senta com a alternativa a
l'actual govern de CiU, impul-
sant el canvi a l'Ajuntament
de Tortosa amb persones
preparades per a formar un
nou equip de govern”.
Compten amb “formació
especialitzada en gestió
pública i privada, i experièn-
cia en múltiples àmbits: eco-
nomia i promoció econòmi-
ca, serveis socials, educa-
ció, sanitat, gestió territorial,
habitatge, cultura, esports,
etc. Alhora, es tracta de gent
implicada en tot tipus d'asso-
ciacions de la ciutat, i com-
promesa amb la reivindicació

nacional, no només a través
d’ERC sinó també d’altres
entitats”.
En relació a l'actual grup
municipal, cal destacar que
Alícia Gamundi no continua
com a número 2, “si bé par-
ticiparà en la campanya elec-
toral ocupant la posició
simbòlica número 21. Així
mateix, la llista de suport és
encapçalada per Josep
Rodríguez, nét de l'alcalde
republicà durant el període
1936-1939, afusellat pel
franquisme”.  En conjunt, la
candidatura té un 45% de
dones i un 55% d'homes,
una mitjana d'edat de 41
anys, i compta amb una
important participació de
membres de les Joventuts
d'ERC. Els primers llocs són
ocupats per Josep Monclús
Benet (metge, actual porta-
veu municipal d'ERC i candi-
dat a l'alcaldia de Tortosa),
Marc Puigdomènech Ramió
(politòleg, especialitzat en
direcció pública i tècnic del
Consell Comarcal del Baix
Ebre), Marià Martínez Hierro
(economista, amb llarga
experiència financera en
empreses multinacionals),
Maria Jesús Viña Ariño (eco-
nomista, copropietària d'una

gestoria laboral, fiscal i
comptable de Jesús des de
fa 23 anys), Cristina Girón
Carrillo (politòloga, especialit-
zada en gestió pública),
Montserrat Andreu Pons
(diplomada en Treball Social,
administrativa de la
Generalitat), Felip Monclús
Arasa (professor de
secundària i batxillerat, espe-
cialitzat en direcció i gestió
de centres docents), Ismael
Eixarch Queralt (psicòleg i
educador social, director tèc-
nic dels serveis socials de
l'Ajuntament de Tortosa),
Georgina Salvador Franch
(portaveu de les Joventuts
d'ERC, estudiant de

Geografia a la UAB) i Mercè
Forcada Lleixà (tècnica
d'Educació Infantil, veïna de
Bítem). La resta de la candi-
datura està formada per
Josep Pujol, Joan Antoni
Pons, Mercè Subirats, Joan
Carles Mola, Luz Vieites,
Emili Alcoverro, Olívia
Llunart, Maria Teresa Garcia,
Aleix Borràs Asensio, Damià
Grau Arasa i Alícia Gamundi
Vilà.  Llista de suport: Josep
Rodríguez, Xavier
Hernández, Lluïsa Forés, Bea
Domingo , Juanjo Subirats,
Rosa Chorto, Manel
Martínez, Alba Aixendri,
Josep Salido i David
Pegueroles.

Projecte de la Via Verda
Inversió de 5,8 ME
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La Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre actualitzarà la
proposta de cabal ambien-
tal del riu elaborada per
l'IRTA l'any 2007 i aprovada
pel Parlament. Una tasca
que assumirà la comissió
tècnica de l'ens, que el con-
seller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, i la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) han acordat
reactivar després d'anys
aturada. Caldrà adequar
els nous canvis normatius
en la planificació hidrològi-
ca i els nous coneixements
adquirits, però també ana-
litzar l'encaix de la propos-
ta amb la resta de la

conca, on el nou Pla
Hidrològic preveu 465.000
noves hectàrees de rega-
diu, per reforçar l'oposició
conjunta a una llei que ame-
naça el tram final del riu i el
Delta.
La reunió de la Comissió
per a la Sostenibilitat havia
de servir, entre d'altres
aspectes, per constatar
una coincidència d'objec-
tius estratègics a mig ter-
mini entre la Generalitat i la
PDE en la lluita contra el
Pla Hidrològic de conca,
especialment, pels reduïts
cabals ambientals per al
tram final que preveu.
Aquesta ha estat, sobre el
paper, la base per ressusci-
tar la comissió tècnica de
l'organisme, completament
inactiva durant els últims

anys en el context de les
al·legacions que l'adminis-
tració catalana i el movi-
ment antitransvasament
(que demanarà a ciutadans
i institucions que segueixin
l'exemple) preparen en con-
tra de la revisió del Pla per
part de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE).
"Ens hem compromès a
constituir una comissió per
avançar amb la Plataforma
i tots els actors implicats
en una posició el màxim
consensuada.
Afortunadament, a diferèn-
cia del que passava en
altres èpoques, és un plaer
venir a la comissió, reunir-
se amb totes les parts per-
què, malgrat que els inte-
ressos són divergents de

vegades, hi ha un grau
d'empatia i complicitat per
part de tothom molt relle-
vant. Estic convençut que
la comissió farà bé els tre-
balls, i que abans de juny
presentarà al·legacions al

pla, que seran molt consen-
suades i ens permetran fer
el que hem de fer: defensar
l'Ebre i el seu cabal ecolò-
gic en el seu tram baix", ha
declarat Vila, al final de la
reunió. (Text i foto: ACN). 

L’Assemblea de
Convergència i Unió
d'Alcanar ha ratificat Ivan
Romeu com a candidat de
la federació per a les pro-
peres eleccions munici-
pals, tal com havia propo-
sat el Comitè Executiu
Local. L’assemblea es va
celebrar dilluns, 23 de
març, i hi van assistir
diversos càrrecs del partit
a les Terres de l’Ebre, com
Pere Vidal, President de
CDC de la comarca del
Montsià, Imma Juan,
Presidenta de la Federació
de CDC a les Terres de
l’Ebre i Xavier Pallarès,

Delegat de les Terres de
l’Ebre.
En el seu discurs d'accep-
tació del nomenament,
Romeu va plantejar que el
seu treball es basarà en
els pilars de la regenera-
ció, la transparència i la
participació. Així, el candi-
dat va recordar l'experièn-
cia de la recollida de pro-
postes de la ciutadania a
través dels pressupostos
participatius que el grup
de Convergència i Unió ha
desenvolupat al municipi i
va assegurar “que seguirà
insistint en la transparèn-
cia a dins de l'administra-

ció pública perquè el ciu-
tadà pugui conèixer tot el
que s'hi decideix”. Romeu
també va reivindicar la
necessitat que els partits
polítics estiguin en perma-
nent renovació i incorporin
gent nova i sense els mals
costums que comporta la
permanència en els
càrrecs per llarg períodes
de temps.
Per la seva banda, Xavier
Pallarès va destacar, entre
d'altres qüestions, la
insistència d'Ivan Romeu
en la seva tasca en favor
dels interessos d'Alcanar.
Pallarès també va voler

pronunciar-se explícita-
ment sobre la qüestió del
transport sanitari a
Alcanar, afirmant de mane-
ra contundent que el ser-
vei de 24 hores a Alcanar
seguirà i a més s'hi intro-

duiran millores.

Ivan Romeu serà de nou el cap de llista de Convergència i Unió d'Alcanar 

Homenatge de
la PDE

La Comissió per a la Sostenibilitat actualitzarà la proposta de
cabal ambiental per al tram final de l'Ebre

El conseller de Territori i Sostenibilitat i la PDE acorden reactivar la comissió tècnica de l'ens per assumir aquesta tasca

El candidat planteja el seu treball en els pilars de la regeneració, la transparència i la participació

ACTUALITAT

L’Assemblea ha ratificat
a Ivan Romeu, tal com

havia proposat el
Comitè Executiu Local

Dissabte, la Plataforma en
Defensa de l'Ebre celebrava
el Dia Mundial de l'Aigua en
un acte públic al costat del
riu, a Tortosa, on es va fer
un homenatge a les perso-
nes de la Plataforma que
han perdut la vida, i que han
lluitat per defensar el riu i el
territori. 
Des de la Plataforma van
mostrar el seu malestar per-
què no es va comptar amb
ells en el Congrés de l'Aigua
de Catalunya que va tenir
lloc a Barcelona la setmana
passada. 
La Plataforma ha convocat
a la ciutadania a la 13ena
Assemblea General el 18
d'abril a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa per par-
lar dels propers passos a
seguir.

Servei de bus
entre l’Ebre i
l’aeroport del

Prat

Entra en servei la línia de
bus entre les Terres de
l’Ebre i l’aeroport del Prat.
L'any passat, el departa-
ment de Territori la va
habilitar de manera experi-
mental, i atesos els resul-
tats que va obtindre, ara la
recupera i l'amplia. Farà
20 expedicions els dies
laborables, i 18 durant el
cap de setmana. A partir
d'aquest dilluns, els viat-
gers de les Terres de
l'Ebre que han d'anar a l'a-
eroport del Prat en trans-
port públic no cal que arri-
ben fins a Barcelona.
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Malgrat les inclemències cli-
matològiques i l’intens tem-
poral, la Festa de la Clotxa a
la Ribera d’Ebre, que
enguany ha arribat a la seva
12a edició, s’ha celebrat
aquest cap de setmana del
21 i 22 de març, a Tivissa,
on prop d’un centenar de
voluntaris han fet possible el
desenvolupament de les
diverses activitats previstes.
L’activitat central de la Festa
ha tingut lloc diumenge i
s’ha traslladat al càmping de
Tivissa, on s’han repartit

més de 1300 clotxes als
assistents. Alcaldes de la
comarca, consellers comar-
cals, i nombrosos veïns i veï-
nes de localitats properes,
de les Terres de l’Ebre, i de
diversos indrets del país han
participat a la festa. El
pregó  ha anat a càrrec de
la xef Carme Ruscalleda
que, durant la seva interven-
ció, ha anunciat que “el pro-
per mes d’abril estrenarem
a Sant Pol de Mar un plat
entrant inspirat en la cultura
de la clotxa”.

L’Ajuntament de Tivissa ha
fet lliurament a Càritas de tot
el material sobrant de la
Festa de la Clotxa. Segons
ha explicat l’alcalde de
Tivissa i president del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí, “per ini-
ciativa dels voluntaris de la
festa, les cebes, tomaques,
arengades i altres materials
que no es van fer servir durant la festa,
s’han fet arribar a les delegacions de
Càritas a la Ribera d’Ebre i el Priorat”.
Jordi Jardí ha afegit que, “amb aquest

gest, la Festa de la Clotxa també ha
expressat la seva solidaritat amb les
persones que més pateixen les conse-
qüències de la crisi”.

Tivissa lliura a Càritas el material 
sobrant de la Festa de la Clotxa 

L'Ajuntament ha posat en
marxa una nova secció a
la pàgina web municipal
per orientar les entitats
sense ànim de lucre
sobre les noves obliga-
cions derivades de la fis-
calitat aprovada per l'exe-
cutiu central, que força
aquestes entitats a pre-
sentar periòdicament
l'Impost de Societats en
la majoria dels casos. A
més a més, el nou apar-
tat de la web permet a
les entitats descarregar-
se i omplir el document
justificatiu de les subven-
cions rebudes pel consis-
tori.
L'apartat pot trobar-se al
menú principal de la web,
dins a "Tràmits, ajuts i
subvencions", fent click al
submenú "entitats".

Nou apartat a la
web de

l’Ajuntament
d’Ascó

El passat dia 23 de març
va finalitzar la Jornada
“L’Emprenedoria, una
opció per al teu futur”,
organitzada per l’Àrea de
D e s e n v o l u p a m e n t
Econòmic del Consell
Comarcal de la Terra Alta,
adscrita a la xarxa
Catalunya Emprèn. 
Va comptar amb l’as-
sistència d’alumnes del
mòdul de Gestió
Administrativa de l'institut
Terra Alta de Gandesa.  

‘L'Emprenedoria’,
una opció per al

teu futur

Més de 1300 persones a
la Festa de la Clotxa

A Tivissa, 12ena. edició

Acte solidari Aquesta setmana ha tingut lloc al santuari de la Mare de Déu
de la Font, al municipi de Pena-roja de Tastavins (Matarranya),
la presentació del mapa turístic de "Tres territoris, una matei-
xa terra", un projecte que agrupa la comarca aragonesa del
Matarranya, la població castellonenca de Morella i la comarca
de la Terra Alta. Aquesta és una nova iniciativa que pretén
donar impuls a la col·laboració que mantenen aquests tres
territoris en l'àmbit turístic, econòmic, social i cultural. L'acte
ha comptat amb la presència tant de representants institucio-
nals dels territoris com de les respectives associacions
empresarials i turístiques. Aquest material de promoció es dis-
tribuirà a través de les oficines de turisme i dels ajuntaments.
La presentació l'ha presidida Francisco Esteve, president del
Consell Comarcal del Matarranya, acompanyat de Ramshés
Ripollès, alcalde de Morella; i del conseller del Consell
Comarcal de la Terra Alta, Àngel Ferràs.

‘Tres territoris, una mateixa terra’

Presentació del mapa turístic

La innovació arriba una
vegada més al projecte
Ribera d’Ebre VIVA, con-
cretament a la proposta
de “Creació i comercialit-
zació conjunta d’un nou vi
a la Ribera d’Ebre” per tal
d’elaborar un producte
que condueixi a fomentar
la competitivitat del sector
vitivinícola, explorant
noves vies d’acció. Per
fer-ho s’elaborarà i comer-
cialitzarà conjuntament un
nou vi dirigit a un client
específic dins del segment
consum. Concretament, el
repte resideix en donar
sortida al producte vitiviní-
cola de la Ribera d’Ebre
dins un sector de mercat
en el qual s’ha identificat
que pot competir de
forma destacada.  
Per analitzar la proposta,
el Consell Comarcal de
Ribera d’Ebre juntament
amb Cluster Development

i les set empreses inte-
grants del projecte han
participat en una jornada
de treball. La reunió ha
servit per donar el tret de
sortida al projecte, seguit
d’un període d’entrevistes
i tastos de vins als respec-
tius cellers dels produc-
tors. 
Aquesta activitat posarà
les bases per començar a
treballar amb la concep-
tualització del vi. Per això,
durant la fase inicial del
projecte, es compta amb
l’activa participació i
assessorament d’una
experta mestre somme-
lier, Sònia Farran, guanya-
dora de la “La Nariz de
Oro de Catalunya” l’any
2008 i del “Primer Premi
Marqués de Riscal” al
2009. Farran ha acompan-
yat l’equip durant els diver-
sos tastos que s’han dut a
terme en aquesta primera

sessió, iniciant així l’anàlisi
dels raïms dels quals es
disposa i de les possibili-
tats que ofereixen. 
Durant les visites, Sònia
Farran ha remarcat la
importància de la gestió
prèvia a la producció per-
què "el vi es fa al cep". Per
tot plegat i per tal d’asse-
gurar un vi conjunt el
millor desenvolupat possi-
ble, Sònia Farran col·labo-
rarà durant tot el projecte,
però de manera intensiva
durant la seva fase de
conceptualització.
Seguidament, i un cop
definit com haurà de ser el
vi, caldrà configurar un pla
de negoci que reculli quin
serà el plantejament
comercial, i també un pla
de màrqueting. Alhora
també es determinaran
quins seran els mecanis-
mes de col·laboració i l’es-
tructura organitzativa. 

La creació d’un nou vi fomentarà la
competitivitat del sector vitivinícola 

De la Ribera d’Ebre
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Montsià Actiu organitza
per quart any un seminari
de màrketing digital
adreçat a ajudar a les
empreses a conèixer
noves eines de millora de
l’estratègia digital.
Enguany més de 40
empreses i emprenedors
s’han matriculat a les ses-
sions, on es treballarà
temes molt concrets
sobre la conversió de visi-
tes a clients, l’analítica
web, eines google o
també el posicionament
SEO.
El primer seminari,  dina-
mitzat per Natzir Turrado,
ha centrat la seva inter-
venció sobre el CRO, el
Conversion Rate
Optimization, i s’ha
desenvolupat a
l’SmartCentre de Santa

Bàrbara. 
De fet, els vuit seminaris
es distribuiran entre les
poblacions de Santa
Bàrbara i Alcanar com a
mostra de l’interès del
Montsià Actiu per a ser
present a tota la comar-
ca.
La inauguració del semi-
nari ha anat a càrrec del
conseller comarcal d’em-
presa i ocupació, Ivan
Romeu, que ha destacat
el gran nivell dels
ponents del seminari, de
primera línia, començant
pel Natzir Turrado,
Ricardo Tayar, Victor Puig
o Montse Peñarroya, i
amb l’objectiu que les
empreses del Montsià
puguin aprofitar al màxim
els continguts de les ses-
sions. Montse Rodríguez,

regidora de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, ha pre-
sentat a més, l’espai de
Coworking de què es dis-
posa per a què les perso-
nes emprenedores
puguin usar-lo. 
Montsià Actiu es desen-
volupa en el marc d’activi-
tats del projecte “Treball
a les 7 comarques” que
compta amb el cofinança-
ment del Servei
d’Ocupació de Catalunya,
el Fons Social Europeu i
el Consell Comarcal del
Montsià.

Seminari del Màrqueting Digital per

a empreses 2015
Organitzat, per quart any, per Montsià Actiu

La Directora General de
Polítiques Ambientals del
Departament Territori i
Sostenibilitat de la
Generalitat, Marta Subirà, ha
visitat l'Ametlla de Mar per
donar a conèixer de primera
mà el projecte de recupera-
ció del port natural de
l'Estany, el qual es troba a
hores d’ara en la fase de
redacció. Des de la UE s'ha
impulsat un fons europeu per
revitalit-zar infraestructures
verdes i sostenibles que, a
més, aportin valor afegit al
territori. Entre els nou projec-
tes escollits per la
Generalitat està el del Port
de l'Estany. De fet, aquest

port  natural és únic a
Catalunya. Andreu Martí,
alcalde de l’Ametlla, explica
que "el Port de l'Estany és
una joia del nostre municipi.
Des de l'Ajuntament hem
apostat per conservar i rena-
turalitzar aquest port natural
a través d'aquest projecte
que li sumarà valor afegit a la
nostra història al nostre
entorn natural".
Dins de les accions previstes
al projecte per a la recupera-
ció del Port de l'Estany hi ha
la neteja del fons marí d'em-
barcacions enfonsades, la
millora dels accessos, i l'ade-
quació de la platja contigua al
port, dotar l’entorn de contin-

guts informatius des del punt
de vista natural i històric de
l’indret i l’adecuació de la
zona amb petits embarca-
dors. D'altra banda, també
es pretén recuperar cons-
truccions com l'antiga caseta
del Salvamar i un altre petit
edifici que podria albergar
activitats didàctiques.
L’objectiu es prohibir la nave-
gació a motor i promocionar
activitats tradicionals com la
vela llatina.
El Port Natural de l'Estany
d'en Gras té un alt valor
mediambiental i històric al
municipi ja que va ser el pri-
mer port del municipi.

La Generalitat recuperarà i condicionarà el port
natural de l’Estany, a l’Ametlla de Mar

Demà dissabte hi ha previst
a Roquetes, l'acte de
col·locació de la primera
pedra del nou Centre
d'Atenció Primària, que
serà presidit pel conseller
de Salut de la Generalitat
de Catalunya, Boi Ruiz i l'al-
calde, Paco Gas. Serà a les
11.30 h. D’altra banda,
informar que  la inauguració
que s’havia de fer avui
divendres del "Mirador de
l'Ebre" de Roquetes ha que-
dat suspesa amb motiu
dels tres dies de dol oficial
decretats pel govern per
l'accident de l'avió de
Germanwings.

Col.locació de la
primera pedra
del nou CAP de

Roquetes

Alcanar ha instal·lat apa-
rells desfibril·ladors en edi-
ficis públics com són el
Pavelló poliesportiu
d’Alcanar i el Casal de jubi-
lats de les Cases, dos dels
llocs on es concentren
més persones al municipi,
amb l’objectiu de poder
donar una resposta ràpida
en cas d’urgència. 
El proper dimecres, la
Regidora d’Esports,
Eva Queralt, i Joan Roig,
regidor de Salut, n’infor-
maran de l’adquisició i ins-
tal.lació dels aparells als
llocs esmentats. 

Desfibriladors
a Alcanar

La materialització d’aquest
acord, amb el qual REP-
SOL aporta 25.000€ , és
un pilar per a poder mante-
nir les bonificacions
socials per col·lectius
específics i/o capacitat
econòmica del Servei de
Transport Adaptat. Un ser-
vei que beneficia diar̀ia-
ment a 111 persones.
En aquest sentit, el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler,
ha explicat que “la renova-
ció del conveni consolida,
un any més, que els usua-
ris disposin d’una atenció
personalitzada, d’un millor
servei i d’unes tarifes, regi-
des per criteris progres-
sius, que es poden bonifi-
car en funció de la capaci-
tat econòmica dels usua-
ris”. De fet, algunes bonifi-
cacions, depenent de les
característiques personals
i econòmiques dels usua-
ris, arriben fins al 100%.
Per la seva banda, el
Director de la Unitat,

Alberto del Corral Campo,
ha donat suport a la tasca
i l’aposta que realitza el
Consell Comarcal del Baix
Ebre en l’àmbit de les polí-
tiques socials. Alberto del
Corral ha destacat que
“una de les línies de treball
de REPSOL és impulsar ini-
ciatives que suposin un
valor afegit per a la socie-
tat, que ajudin als més
necessitats i, al mateix
temps, que impulsin l’edu-
cació, la integració, la sos-
tenibilitat i el benestar”.
Així mateix, aquesta set-
mana, l’ens comarcal del
Baix Ebre també ha pre-
sentat, en el marc d’una
reunió amb les AMPA i els
directors dels centres
d’ensenyament del Baix
Ebre, les dades dels ajuts
individuals de
desplaçament per a l’ac-
tual curs acadèmic. En
total s’han distribuït
28.017€ entre els 112
alumnes que enguany dis-
posen d’aquesta ajuda. 

Acord entre el Consell Comarcal

del Baix Ebre i REPSOL 

Amb la prestació del Servei de Transport Adaptat

Els vuit seminaris

previstos es repartiran

entre Santa Bàrbara i

Alcanar

Transcorreguts els dies en
què les persones que for-
men el comitè local podien
presentar propostes per
encapçalar la llista de CDC
a Jesús, els i les assistents

a la reunió van donar
suport majoritari a la candi-
datura presentada per
Víctor Ferrando. Per la
seua part, Josep Codorniu,
regidor de dinamització

econòmica i esports, va
presentar la seva candida-
tura com a cap de llista de
CiU a l’alcaldia de
Roquetes recollint, així, el
relleu a Gerard Gas.

Alcaldables de CiU a Jesús i a Roquetes
Víctor Ferrando i Josep Codorniu
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L'Ajuntament de
Móra d'Ebre ha cele-
brat una nova reunió
de la Junta de
Seguretat Local,
amb la presència de
representants de
totes les forces de
seguretat que
actuen a la població.
Les conclusions de
la sessió van ser
positives, ja que un
cop analitzats els
informes presentats,
es va poder consta-
tar un descens gene-
ralitzat de les
incidències en matè-
ria de seguretat ciu-
tadana.
En concret es va

informar d'un des-
cens del 22,7% dels
fets ocorreguts. Els
delictes contra patri-
moni van baixar un
22%; els delictes
contra persones, un
36%; els delictes
contra el trànsit, un
53,3%; i els delictes
d'ordre públic, un
51%. El període ana-
litzat en aquesta reu-
nió va ser del març
2014 al gener
2015. 
L'alcalde de Móra
d'Ebre, Joan Piñol,
va destacar la
necessitat de conti-
nuar invertint amb
matèria de seguretat

i, en especial, en
l'àmbit de la Policia
Local, ja que és el
cos de proximitat
amb un contacte
directe i constant
amb la ciutadania.
A la sessió hi eren

presents represen-
tants dels Mossos,
la Guàrdia Civil, la
Policia Nacional i la
Policia Local. També
hi va assistir Eva M.
Ruiz, directora dels
Serveis Territorials

del Departament
d'Interior a les Terres
de l'Ebre; el regidor
de Governació, Julio
Roca, i l'alcalde de
Móra d'Ebre, Joan
Piñol.

El president de la Generalitat va estar a Amposta, dissabte passat

Solidaritat amb ‘Creu Roja Amposta’

Aquest proper diumenge,
29 de març, a les 16h
tindrà lloc la inauguració
del nou camp de futbol
infantil del Barracot, a
Deltebre. El nou camp, llar-
ga reivindicació dels nens i
nenes de la zona, es troba

al darrera del Centre Obert
Deltaxic. 
Després dels parlaments
s'ha organitzat un pintada
mural per als xiquets i
xiquetes, un partit amistós i
xocolatada.

Camp de Futbol infantil del Barracot

Deltebre tornarà a ser aquest dissabte un espai de cruïlla
per parlar, reflexionar i construir reptes de futur en el món
de la creació i la cultura, partint de la premisa que les
Terres de l'Ebre compten amb un notable potencial en els
àmbits de la creació i la producció cultural com la música,
les lletres i les arts de l'espectacle, les arts visuals i les
artesanies. Exportem Cultura inclourà dues taules d'expe-
riències i debat: la primera, "El paper dels centres d'estu-
dis", per valorar el paper que juguen els centres d'estudi
en relació a les seves accions en defensa del patrimoni:
investigació, estudi, salvaguarda i reivindicació del patri-
moni cultural i natural.

Deltebre: ‘Exportem Cultura’
En aquesta visita, el presi-
dent de la Generalitat, Artur
Mas, va demanar que es
deixin de banda els "interro-
gants" i "obstacles" que
generen inquietuds sobre la
continuïtat i l'èxit del procés
sobiranista. Per a Mas,
aquestes incerteses no han
de fer ombra als principals
objectius en què s'ha de
fonamentar el nou projecte
de país. El president va dir
que, de com es fixin
aquests objectius,
dependrà el triomf en l'ac-
tual procés polític català.
Per això va reclamar cen-
trar els esforços en aconse-
guir les estructures d'estat
necessàries per tenir una
millor democràcia, un millor
sistema judicial i equitat
social, i perquè s'aprofitin
les oportunitats econòmi-
ques del país per crear
"nous llocs de treball i de

qualitat".
El president de la
Generalitat, Artur Mas, va
assegurar que Catalunya es
troba en un punt del procés
sobiranista ple "d'interro-
gants" sobre la seva conti-
nuïtat i el seu èxit que cal
deixar de banda. "Sabem
que hi ha obstacles externs,
molts, i algun d'intern de
quan en quan també, però
això ja ho sabem". Per a
Mas, "el tot o el res" de l'ac-
tual procés polític català
dependrà de com es fixin el
que va considerar tres
objectius fonamentals: "una
democràcia de qualitat, un
sistema de justícia i equitat

social de primer nivell euro-
peu i saber aprofitar les
oportunitats econòmiques
que té el país per generar
feina i de qualitat".
"Per aconseguir-ho el país
necessita desenvolupar un
projecte propi no es pot fer
si no tens eines adequades
i els instruments adequats.
Estem centrats en aquests
objectius perquè és impor-
tant que surti bé", va asse-
gurar el president. 
Mas va denunciar que el
Govern hagi comptat amb
un 20% menys de recursos
per als serveis. 
"Ens falten 5.000 milions
d'euros per poder invertir i

gastar el mateix que fèiem
fa quatre anys enrere i
tenim un dèficit fiscal amb
l'estat espanyol de 15.000
milions d'euros cada any. La
gent ha de saber que
aquest país és capaç de
produir riquesa suficient per
pagar-se l'Estat del
Benestar i la modernització
de la nostra economia i molt
més", va dir el president.
Mas va recordar que les
relacions amb l'estat espan-
yol tenen uns desequilibris
que perjudiquen Catalunya
d'una manera evident. "Les
xifres aquí canten", va sen-
tenciar. (Text i foto: ACN).

Mas apel·la a vèncer els "interrogants" i

dubtes que pertorben el procés sobiranista

El president de la
Generalitat va fer una
visita d'obres a la nova
residència d'avis
d'Amposta i va inaugurar
el nou centre de promo-
ció turística i gastronò-
mica Ebre Km0 de la
capital del Montsià. 

La Junta de Seguretat Local constata una davallada

generalitzada dels fets delictius a Móra d'Ebre

Descens del 22,7 %

ACTUALITAT

Entrega d'una reproducció numerada de l'obra original de l'artis-
ta Tavi Algueró per part de la Presidenta de Creu Roja d'Amposta,
Teresa Reche Rodríguez a Los Comediants de Tivenys en agraï-
ment pel donatiu del 50 per cent de la recaptació feta dissabte
21 de març en la representació de "A l'armari i al llit al primer crit"
a l'escenari de la Lira Ampostina. Aquesta obra es donarà a
l'Ajuntament de Tivenys per a la seva exposició.
La guanyadora de les entrades en el sorteig de Més Ebre per
veure l’obra fou Lorena Navarro (Deltebre). 

Avui divendres 29 de març obrirà les portes al
públic el nou gastrobar 'Mola !!, amb la cuina de
Jeroni Castell reconegut amb una estrella Michelin
al seu restaurant Les Moles (Ulldecona).

Actualitat

Pere Panisello, president del Consell Esportiu del Baix Ebre,
i Francesc Pepió, president del Bàsquet Tortosa, han signat
una conveni de col.laboració que vincula a les dues entitats
a treballar per la promoció del bàsquet a les escoles de la
comarca. L'acord possibilita l'oferiment de monitors per part
del club tortosí als centres escolars del Baix Ebre, fora de
l'horari lectiu, per realitzar jornades tècniques, impartir clas-
ses i entrenaments, orientar als futurs equips que puguin sor-
gir de la iniciativa a participar dins la competició dels Jocs
Esportius Escolars, programar diferents jornades tècniques
d'iniciació a la pràctica del bàsquet, donant l'oportunitat a
més a més a aquells alumnes entre 5 i 12 anys que vulguin
ampliar més coneixements a través de l'Escola de Bàsquet
de CB Cantaires amb unes bones condicions
En general es vol no només que els alumnes juguen a bàs-
quet sinó que al mateix temps coneguin la història d'aquest
esport, la història del bàsquet a la comarca del Baix Ebre, la
presentació del CB Cantaires Tortosa com a club referent
territorial, i recordar com ha anat la implantació del bàsquet
a casa nostra des dels seus inicis fins ara. A les jornades tèc-
niques s'explicaran aspectes de valors, regles de joc i temes
d'interès d'àmbit internacional.

Fomentar el bàsquet al Baix Ebre
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CRAC de la setmana: Cinta Pascual i Montañés

“20 ANYS AL SERVEI DE LES PERSONES”
Dona rapitenca i ambaixado-
ra de les terres de l’Ebre allà
on vagi. Ella és la fundadora
de L’Onada, que va
començar amb una petita
residència per a gent gran a
La Ràpita, fa just 20 anys, i
que ara presideix un grup
d’empreses que donen feina
a més de 600 persones, ate-
nent a més de 1.000 usua-
ris. D’esperit incansable,
Cinta ha estat sempre rela-
cionada amb el món associa-
tiu empresarial, fet que com-
pagina, amb harmonia, amb
la seva família amb dos fills.
Es podrien dir moltes coses
de Cinta, però una cosa és
indiscutible, no deixa indife-
rent a ningú.

Més Ebre: 20 anys. Sona
molt llunyà. Com Comença
L’Onada?
Cinta Pascual: Sí, es diu
ràpid. 20 anys és tota una
vida. L’Onada comença a La
Ràpita, a un edifici privilegiat
a primera línia de mar amb
unes vistes impressionants,
però que per a la nostra feina
era un calvari. Moltes esca-
les i sense ascensor, ara ho
recordem i ens posem les
mans al cap. Però inclòs el
mateix sector, fa 20 anys, no
tenia res a veure amb l'es-
tructuració que existeix avui
en dia. Podríem dir que
L’Onada es va anar modelant
al mateix ritme que el sector
de la geriatria evolucionava
fins al que és avui en dia; un
sector tremendament profes-
sionalitzat.
ME: I avui, quants centres
gestiona L’Onada? 
CP: 23 centres repartits per
tota Catalunya i el País
Valencià, on atenem a més
de 1.000 clients amb un
equip de més de 600 profes-
sionals. Però des d’aquell
1.995 fins avui a L’Onada
també hem canviat i ens hem
diversificat, això si, sempre
amb l’atenció a les persones
com a missió principal. Hem
entrat al món de l’educació
per infants amb escoles
bressol i en la formació espe-
cialitzada d’adults amb les
escoles FISS (sempre dins
del sector de serveis
socials).
ME: No es pot dir que l'evo-
lució no ha estat important.
Si haguessis de resumir en
un factor, quin diries que ha
estat el factor clau de l’èxit?
CP: Sense cap mena de
dubte l’element principal és
el nostre equip humà.

Nosaltres atenem persones
amb persones i pera què la
satisfacció dels nostres
clients sigui alta, el nostre
equip ha de treballar amb
passió i professionalitat, i
això és el que millor fem.
També és cert que hi ha
aspectes més accessoris
però que ens ajuden a treba-
llar en alts nivells de qualitat,
em refereixo, per exemple, al
nostre programa de gestió
anomenat Gerisoft. Es tracta
d’un software desenvolupat
per nosaltres que ens per-
met gestionar i controlar tots
els aspectes del dia a dia
d’una residència per a gent
gran. És un programa
informàtic que el vam
començar ara fa 10 anys i
que encara no està acabat
del tot. Francament, sense
aquesta eina informàtica ani-
ríem perduts.
ME: Algun aspecte negatiu
que recordis?
CP: El primer any. Va ser un
any molt difícil. La inversió
era elevada per aquella
època i en canvi els usuaris
no arribaven, a més a més
eren poques les persones
que creien en el projecte de
L’Onada. De fet, encara que
sembli que 20 anys no són
res, la mentalitat de la socie-
tat respecte a les residències
geriàtriques ha canviat mol-
tíssim. Recordo que la gent
ens deia que érem un “asilo”
i fer canviar la visió dels usua-
ris i familiars de què el nostre
model era innovador i
avançat ens va costar molt.
El primer any el vàrem pas-
sar amb un únic client, fins
que vàrem aconseguir que
les places es poguessin
finançar amb l’ajuda de l’ad-
ministració. Això ho va can-
viar tot, i des de llavors la
col·laboració publico- privada
està present a tots els nos-
tres centres. No hi ha cap
centre de L’Onada que no tin-
gui places públiques, la majo-
ria de les nostres places són
concertades per la
Generalitat. És una qüestió
fins i tot de filosofia. Per
nosaltres és important que la
gent pugui venir als nostres
centres, tingui el poder adqui-
sitiu que tingui. Tant és així
que L’Onada és qui té més
places públiques actualment
a les comarques del Baix
Ebre i Montsià. Això és impor-
tant perquè la situació econò-
mica actual de les famílies,
com tots sabem, no està en
el seu millor moment.

ME: Quan entres al web de
L’Onada (www.lonada.com)
es veu que al llarg d’aquests
20 anys heu aconseguit
molts premis de qualitat de
servei. 
CP: Sí, hem tingut la sort de
recollir alguns guardons on
ens reconeixen la qualitat en
el servei, tot i que el millor
reconeixement és el que
tenim dins de casa nostra
amb les enquestes de satis-
facció dels nostres clients,
dels seus familiars i també
dels nostres professionals
que treballen a L’Onada. De
fet, la qualitat no és una
qüestió casual a L’Onada,
tots els processos que deter-
minen com es fa cada cosa
està detallada en procedi-
ments amb uns estàndards
de qualitat concrets.
ME: I aquests procediments
de qualitat estan implantats a
tots els centres de L’Onada?  
CP: Efectivament. Una de
les nostres obsessions, diria,
és la qualitat del servei d’a-
tenció a les persones. Tant
és així que, no només teníem
certificats de qualitat interna-
cional avalats per les normes
ISO, sinó que des de l’any
2000 tenim implantat el
model de gestió EFQM, que
més o menys vindria a ser el
màxim nivell d’exigència de
qualitat que se li pot dema-
nar a una organització com la
nostra. Crec que són molt

poques les empreses com la
nostra que operen d’acord
amb els procediments de la
norma EFQM, i ara anem cap
a la Joint Comission, un altre
model de qualitat, encara
més exigent. 
ME: Al web es veu clarament
que aposteu molt per la inno-
vació en el sector de la geria-
tria. Com es fa això en un
sector com el vostre
CP: Sempre hem apostant i
seguim apostat per la innova-
ció amb l’objectiu d’atendre
millor les persones, de fet,
aquesta és la nostra verita-
ble raó d’existir. Per aconse-
guir-ho fem servir tres meto-
dologies, que hem incorpo-
rat als nostres centres. Per
exemple, som la primera
empresa de tota Espanya en
implantar un model pioner,
que es diu Validació. Aquest
mètode consisteix a enten-
dre millor a les persones que
pateixen algun tipus de
demència i que ens permet
als professionals perfeccio-
nar la cura d’aquestes perso-
nes. També comptem amb
un equip propi de validadors
en el DCM (Dementia Care
Mapping) més gran
d’Espanya. Aquesta metodo-
logia, ha estat una revolució
dintre del nostre dia a dia, ja
que ens diu el grau de benes-
tar que tenen les persones
que no es poden expressar
parlant pel seu alt nivell de

dependència, d’aquesta
forma nosaltres podem
adaptar el dia a dia a la seva
satisfacció. I finalment, el fet
de tenir tots els centres lliu-
res de contenció. Això vol dir
que els usuaris més depen-
dents no estan lligats a una
cadira o un llit. Fa molts anys
que treballem sense conten-
cions, perquè tenim clar que
la contenció no redueix les
caigudes, encara que això
impliqui molta més feina i
més atenció personal. Des
de L’Onada sempre hem con-
siderat que ens hem de for-
mar constantment per poder
créixer professionalment, i
poder donar el millor servei
als nostres clients.
ME: També teniu relació amb
el món universitari, no?
CP: Si, des de fa temps,
molts professionals de
L’Onada imparteixen matè-
ries a universitats com, la
URV (Universitat Rovira i
Virgili), UB (Universitat de
Barcelona), i recentment,
conjuntament amb dos orga-
nitzacions més del nostre
sector, hem impulsat una
càtedra amb la UPC
(Universitat Politècnica de
Catalunya) per tal d’investi-
gar nous aplicatius que facin
que el nostre sector operi
amb més innovació, més tec-
nologia i en definitiva més
qualitat de servei.
ME:L’Onada està per tot
arreu, Barcelona, al
Berguedà, Vinaròs, però on
té més centres és a les
Terres de l’Ebre.
CP: No és una casualitat.
Nosaltres som d’aquí.
L’Onada és una empresa de
les Terres de l’Ebre que va
néixer a La Ràpita i que s’ha
expandit per molts llocs,
però on realment té més
presència és a les Terres de
l’Ebre. Estem a Tortosa,
Deltebre, L’Aldea, L’Ampolla,
L’Ametlla de Mar, La Ràpita,
Alcanar, Ulldecona, La Sénia
i Gandesa. I la nostra intenció
és seguir creixent al nostre
territori.
ME: A part de presidenta de
L’Onada, també ets presiden-
ta de la patronal dels serveis
socials ACRA, membre del
consell executiu de Foment
del Treball, Sotspresidenta
de la FED espanyola, presi-
denta d’ADEDE a les terres
de l’Ebre i membre del
comitè executiu de la
Cambra de Comerç de
Tortosa. I a més a més tens
2 fills. Com ho fas?

CP: Bona pregunta. Tot això
sona a molta complicació
però al final lo més compli-
cat són els fills. El demés,
com diu la meva mare, és lo
mateix treballar que fer
feina. Ara, els fills impliquen
una exigència important.
Segur que totes les mares i
pares saben a què em refe-
reixo. El futbol del nen que ja
t’hipoteca bona part del cap
de setmana, i si a més a
més coincideix en alguna
actuació de la nena, ja l'hem
liat. Però al final, la condició
de dona porta sempre incor-
porada la capacitat d’orga-
nització que és el que ens
permet seguir endavant.
No?
ME: Parla’ns de futur.
CP: Començant pel sector
dels serveis socials, la veri-
tat és que el futur no pinta
massa bé. Ens estem
començant a acostumar a
què l’administració deixi
impagaments a empreses
que es dediquen als serveis
socials i que depenen en
gran mesura de les places
públiques, i això fa por.
Respecte a L’Onada, a
hores d’ara estem portant a
terme projectes molt
engrescadors com la nova
residència de Sant Fruitós
de Bages o la propera cons-
trucció d’una nova residèn-
cia a Tarragona ciutat, a
part d’altres projectes que
estan seguint el seu curs i
que no es visualitzaran fins
d’aquí a uns anys.
Francament, tots esperem
que d’una vegada per totes
l’economia es comenci a
moure de veritat i s’acabi
aquest mal son de la crisi
que ja fa massa temps que
tenim damunt. Però el nos-
tre full de ruta que ens
marca el que esperem del
futur, ens demana seguir
sent pioners al nostre sec-
tor pel que fa a la qualitat de
servei. Avui dia L’Onada no
té residències per gent
gran, sinó plataformes de
serveis posicionades per
tota Catalunya. Això vol dir
que cada centre nostre ofe-
reix fins a 37 serveis que
s’adapten a les necessitats
reals dels nostres usuaris.
Aquest és el camí que segui-
rem i estem convençuts de
què el temps ens donarà la
raó. Les persones no s’han
d’adaptar als serveis, sinó al
contrari, són els serveis els
que s’han d’adaptar a les
persones. 
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Els Foros, si la gent està
identificada i no s’amaga da-
rrera d’un ordinador o un mó-
bil, són enriquidors. Poden
ser-ho. Joaquin Celma, autèn-
tic impulsor del futbol tarrago-
ní i un depredador de la infor-
mació del nostre futbol, tot i la
distància, ha fet un altre pas
endavant: ha creat uns Foros
entre clubs, amb directius i en-
trenadors.

Es cert que la primera set-
mana, en un d’ells, va haver-hi
una polèmica ferma. Amb en-
frontaments, que cal analitzar
com acabaran.

Pot passar que algun dia
pot haver-hi un enrenou i que
la situació es pot descontro-
lar, però Joaquin té tanta ca-
pacitat de convocatòria que,
de moment, gairebé tots els
membres del Foro accepten
les seues normes. 

Però el més important, mal-
grat que poden existir di-
vergències inevitables, sobre
tot després dels partits, és la
cohesió que hi ha entre la ma-
joria de participants. Celma
els ha pogut vertebrar. La

seua feina,
sense interés
econòm ic ,
per promo-
cionar i aju-
dar, es valo-
ra. I molt. 

Jo recordo fa 25 anys, que
els presidents de la Tercera di-
visió es reunien un cop al mes
per sopar i així poder-se conèi-
xer i buscar dialogar per estar
units si s’havien de manifestar.
Això es va perdre i semblava
que no ho tornaria a veure.
Però no és així. La unió i el
consens presideixen, sobre
tot un dels Foros, i aquelles
trobades que recordava de fa
25 anys, poden no ser un mi-
ratge. Al final de tot, la bona
relació entre els clubs és capi-
tal i és el millor que pot existir
mentre un president o un di-
rectiu està en una junta. Cel-
ma ho està aconseguint, de
moment. Si un dia
no passa o no és així, també
ho comentaré. Ja sé sap que
sempre pot haver-hi alguna ex-
cepció del que confirma la re-
gla. I també pot succeir. 

Els Foros de Joaquín Celma

Aquesta setmana s’ha confirmat el fitxatge del jugador aleví de
la Rapitenca, Arnau Solà, amb el Barça. Bona feina la d’Agustí Za-
era i la d’aquest jove ampostí que la temporada vinent jugarà amb
l’infantil blau i grana. Una altra ‘perla’ dels planters rapitencs. 

Arnau Solà, al Barça

El Trilimit, com tots els
triatlons, comptarà amb una
prova de natació, una de ci-
clisme i una d'atletisme que
es podran realitzar de forma
individual o amb grups de
dos o tres persones i que
estaran capitanejats per co-
rredors de renom com ja va
succeir l’any passat. En-
guany el Trilimit amplia les
modalitats per oferir quatre
disciplines diferents: olímpi-
ca, sprint, half i short al llarg
del cap de setmana de l’11 i
12 d’abril.
El director tècnic del Trili-

mit, Àlex Rebés, destacava
la consolidació de la prova
“pel gran atractiu del territo-
ri i les possibilitats que ofe-
reix Deltebre” i agraïa “la im-
plicació per part de la
regidoria d’esports de l’Ajun-
tament de Deltebre i Esriu-
gest perquè la prova fos un
èxit l’any passat i aquest
2015 s’ampliï”. 
Per la seva part l'Alcalde de
Deltebre, José Emilio Berto-
meu, remarcava “la profes-

sionalitat i bona organitza-
ció del Trilimit i convidava a
totes aquelles persones d'a-
rreu de Catalunya i del terri-
tori a participar-hi i gaudir
del nostre entorn únic”. 
El Trilimit és una prova orga-
nitzada per "Where is the li-
mit", club que va néixer d'un
grup d'amics que volien
compartir la seua passió pel
triatló i que han tornat a es-
collir les Terres de l'Ebre, i
Deltebre en particular com a

prova del circuit. Per inscrip-
cions i més informació po-
deu visitar la pàgina web
www.trilimit.com o be ́ a
http://www.esriugest.com/.
Amb l’expèriència de l’any

passat i la promoció d’en-
guany, es confia en superar
els 600 participants, amb el
que això suposarà per al
municipi aquell cap de set-
mana, a nivell esportiu i so-
cial.  

Trilimit

Deltebre acollira ̀ per
segon any consecutiu la
competició Trilimit, un
triatló que organitza el
club esportiu Where is
the límit? amb una voca-
ció totalment popular on
hi poden participar totes
aquelles persones afec-
cionades a aquesta disci-
plina esportiva.

A DELTEBRE

Triatló per al cap de setmana de l’11 i 12 d’abril

M.V.

Es la participació que es preveu 
en aquesta segona edició, durant el cap de setmana. 

Més de 600 esportistes

Propera jornada
La Rapitenca rebrà el Santboià, que s’ho juga tot per

l’ascens, mentre que l’Amposta també a casa, 
juga amb l’Almacelles.

Avui s’inaugura l’exposició

‘100 anys del CF Amposta’
AL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

Avui divendres 27 de març a les 19.30 hores al Museu de les
Terres de l’Ebre d’Amposta, amb el nom de “100 anys del Club de
Futbol Amposta”, s’inaugurarà l’exposició commemorativa del cen-
tenari del Club i comptarà amb a presència de l’Alcalde d’Ampos-
ta, Manel Ferré Montañés.

L’Ascó, tot i el partit accidentat amb el Palamós, és líder

15 jornades sense perdre
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va empatar a casa
amb el Palamós (1-1). Un
partit accidentat per la lesió
inicial del porter Fuertes. Chi-
né el va substituir. Però Chi-
né també es va lesionar a la
represa després d’una topa-
da amb el corpulent i incò-
mode Arimany, davanter cen-
tre gironí.
Amb els canvis exhaurits,

Virgili va haver de fer de por-
ter. Malgrat això, l’Ascó, que
s’havia avançat en el marca-
dor amb un gol d’Eizaguire, a
la primera meitat, i que va
veure com el Palamós empa-

tava de penal a la represa, va
mantenir l’1-1 i que amb el
resultat de la Pobla a Perala-
da, segueix líder en solitari a
la taula, a l’espera d’unes jor-
nades que seran claus.
El diumenge es visita el

Prat i podria ser que fos amb
un porter dels planters, per
les baixes del dos del primer
equip. 

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

Proper rival

La Rapitenca també va guanyar, el S. Ildefons (1-0)

L’Amposta se’n surt

PRIMERA CATALANA

L’Amposta està en un gran
moment. Són sis jornades sen-
se perdre (14 punts de 18) i va
disparat amb un privilegiat estat
de confiança. Va demostrar-ho a
Tàrrega, en un partit amb doble
valor, importantíssim per a po-
der fer un salt de qualitat i deixar
un rival directe més distanciat.
L’Amposta, com li ha pogut pas-
sar en altres partits, no va estar
del tot posat en el primer temps.
El Tàrrega, més centrat, es va
avançar amb l’1-0 i va fer el se-
gon gol a l’inici de la represa, un
gol que semblava sentenciar.
Però l’Amposta, poc després,
arran d’un córner, va reduir
distàncies (Calsina). El partit va
canviar. Els ampostins van revo-
lucionar-se i el Tàrrega va tenir
dubtes. Una jugada embolicada i
afortunada va propiciar el 2-2. El

partit estava incert, però l’Am-
posta creu en les seues possibi-
litats i el pichichi Becerra també.
Va fer un ‘arrastro’ i un regat a
dos jugadors i va marcar. Era el
2-3. Tres punts d’or. L’Amposta
rebrà diumenge l’Almacelles, un
altre partit per escalar posi-
cions. Becerra segueix incre-
mentant la renda. Ja en són 19.
El president de l’Ascó va adme-
tre a Minut 91 que se li està fent
un seguiment, amb un possible
interès. 
D’altra banda, la Rapitenca va
guanyar el St Ildefons (1-0). Me-
ritòria victòria per a un equip
que, tot i les limitacions, va fer
com l’Amposta: un gran pas per
la permanència. Amb un menys
des del minut 50, va conservar
el gol de Sam i va sumar tres
punts de gran valua.  

Presentació, ahir a l’Ajuntament de Deltebre.



El grup L’Onada Serveis, dedicat a la prestació de serveis a la gent gran, ha celebrat aquesta setmana el seu 20è aniversari amb les jornades tècniques “Cuidem al Cuidador”, pensades per a posar en comú

els aspectes més importants del sector i crear un espai de debat entre els professionals. 

Les jornades, celebrades a l’Hotel Gran Palas de La Pineda, van comptar amb la presència de Senador Josep Lluís Cleries i de la Vicepresidenta Primera del Parlament, Anna Simó, i van assistir més de 500

persones entre membres del Grup L’Onada, professionals dels serveis socials i representants de més de 50 residències externes al grup. Els actes es van iniciar amb un minut de silenci per les víctimes de

l'accident aeri.

Es van programar una quinzena de ponències a càrrec de professionals del grup, que van presentar els millors projectes d’aquests 20 anys, els punts forts i les àrees de millora portades a terme als centres

de L’Onada. També es va presentar el llibre L’ètica en les institucions geriàtriques, es van entregar reconeixements a la professionalitat entre els treballadors del grup, i dimecres a la nit es va celebrar un

Sopar de Gala. 

Des de l’obertura de la primera residència a Sant Carles de la Ràpita l’any 1995, L’Onada Serveis gestiona actualment una vintena d’equipaments, la majoria repartits per les Terres de l’Ebre, que han conver-

tit a l’entitat en un dels grups de prestació de serveis més importants i de referència arreu de Catalunya. 

www.lonada.com
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El Camarles, amb la quarta victòries seguida a casa, i amb una
segona volta amb cinc triomfs i només dues derrotes, conserva op-
cions de permanència i està en progressió. La confiança de la direc-
tiva amb el tècnic Bartolo, en moments complicats, dóna els seus
fruits. Molt aviat, el Camarles es va posar amb el 2-0, amb un tret
de Cristian i un penal, rigorós per als visitants, que va transformar
Prades. El partit es va equilibrar. El Cata es va obrir a la represa i el
partit va tenir escletxes. Samu va fer el 3-0 que semblava senten-
ciar. Però llavors va aparèixer el crac Aleix Robert, en el retorn. Una
genialitat seua va valdre el 3-1 i, de penal, va marcar el 3-2 ajustant
el duel. El Camarles, més prop de la zona de permanència. El Cata
buscarà la tranquil.litat guanyant demà el Tancat. 

El Camarles manté opcions de
permanència

3-2 CONTRA EL CATALÒNIA

El Jesús i Maria presentava
sis baixes dissabte passat,
contra el Roda de Berà. Ja
vam anunciar que podia fer
una incorporació. I aquesta es
confirmarà dilluns. 

El Jesús i Maria ja recupera
quatre jugadors per diumenge
(els sancionats Teixidó, Mauri,
Julio i Albert) però no encara
els lesionats Nico i Ivan. Se-
bas serà el sancionat diumen-
ge.

El J. i Maria va golejar el Ro-

da de Berà a la segona meitat
(5-0). 
La primera fou més anivellada,
amb mínim avantatge (gol de
Víctor).  
A la represa, un gran gol d’A-
leix Arques, va trencar el par-
tit. Victor va repetir i José Ma-
ri, que ha esclatat en els
últims partits, va reflectir el
domini local amb dos gols
més. 

Diumenge, en el partit de la
jornada, visitarà el Gandesa.

El Deltebre va empatar amb el Tancat (0-0) en un partit amb doble
valor de punts que era molt important, tenint en compte el golave-
rage particular. El duel va ser molt travat, sense claredat, marcat
per l’angoixa d’haver de guanyar. Narcís, tècnic local, així ho reco-
neixia: “va ser un dels partits més fluixos que hem fet. En general,
cap dels dos equips va tenir ocasios clares, nosaltres un parell de
situacions amb possibilitats però que no vam culminar. Vam treba-
llar i l’actitud va ser bona, però vam estar imprecisos, precipitats
per l’obligacó que teníem de guanyar”. 

El Deltebre deixa escapar 
una bona ocasió

7 PUNTS DE 15. EMPAT AMB EL TANCAT

L’Ampolla va empatar amb l’Alcanar (1-1) en un duel físic, de con-
tacte en el que els locals van millorar respecte altres jornades,
però, tot i buscar el triomf, no van poder assolir-lo davant d’un Al-
canar que, malgrat no poder tenir una dinàmica de victòries, ha can-
viat la proposta i s’ha convertit en un conjunt difícil de batre com ho
demostra que no perd partits. Ivan, un dels destacats dels visitants,
va fer el 0-1 i Cristian Regolf va empatar poc després, al primer
temps. Va debutar Domènec, amb l’Ampolla, equip que diumenge
visita el líder i que necessita allunyar-se de la zona compromesa.  

L’Ampolla millora 
però no guanya

EMPAT AMB L’ALCANAR. 1 PUNT DE 12

La Cava, amb les incorporacions, va robar l’equilibri necessari i s’-
ha impulsat en les darreres jornades. Va guanyar dissabte a Cam-
brils on al primer temps va imposar-se i, a més, va reflectir el seu
joc i la bona feina al marcador amb els gols de Jaime, un dels des-
tacats, amb moltes ganes, i del jove Lleveria. A la represa, el gol
cambrilenc va ajustar el partit i la Cava, defensant més enrera, va
passar angúnies però va saber sofrir i va acabar confirmant una
victòria que situa a l’equip de Camarero més prop de les primeres
sis places. En els darrers minuts, va marxar la llum a l’estadi de
Cambrils. La Cava, reactivat, rebrà diumenge la Canonja. 

La Cava referma la seua ratxa de bons
resultats, a Cambrils

15 PUNTS DE 18 (1-2)

Celebracions locals, a un dels gols d’Emili.

Cap de setmana de pluja. Però a
Bítem es va jugar. I va valdre la
pena estar sota el paraigues i
aguantar la tempesta. Remolins-
Bítem i Gandesa, dos grans
equips, en un gran moment, van
oferir un partit d’aquells que fan
que el futbol regional sigui apas-
sionant, de sentiment. I, sobre
tot, d’emoció. Un partit intens i
de categoria superior, per la in-
tensitat en què es va jugar. Cal
dir que el Gandesa, amb set
victòries seguides i molt motivat
per la ratxa, va trobar-se més
còmode davant de les cir-
cumstàncies de la tarde, amb el

camp tou i amb tolls. Al R. Bítem
li va costar. I els gandesans ja
van tenir les primeres ocasions,
al primer temps. Les més cla-
res. Amb el 0-0 i amb la sensa-
ció que tot podia succeir es va
arribar al descans. A la represa,
el Gandesa va resoldre. Apatia
defensiva local en un córner i Gu-
miel, immens diumenge, va fer
el 0-1. El R. Bítem va passar un
mal moment. I una genialitat d’un
geni com Pol, va valdre el 0-2. El
partit semblava encarrilat per un
Gran Gandesa, que estava camí
de la vuitena. Però el R. Bítem,
tot i les quatre baixes i estar min-

vat, va demostrar que és un
equip compromès, implicat i il.lu-
sionat amb la seua situació.
Amb orgull, sentiment i coratge,
els de Bítem van oferir el seu mi-
llor registre en els darrers 20 mi-
nuts, després que el Gandesa
hagués estat millor en els 70 an-
teriors. Una falta ben provocada
per Emili va generar l’1-2, amb
rematada sútil al primer pal del
propi Emili. El Gandesa es va
apagar i el R. Bítem es va abo-
car. Víctor, aplicat, va habilitar a
Guillem, clau per la dreta, un mi-
nut i mig després de l’1-2, va as-
sistir i Emili va culminar amb un

obús al pal llarg. Un ‘golarro’.
Gran gol del capi que, diumenge
va ser decisiu. Amb el 2-2, el
Gandesa es va entregar i els lo-
cals van reclamar la jugada de
penal. Al final, 2-2.  El R.Bítem és
tercer. El Gandesa, cinquè.
Video del partit: https://www.youtu-

be.com/watch?v=WWkuRpGGWU0

Emili ho canvia tot en un minut i mig
Un gran Gandesa dominava el partit amb el 0-2 però el ‘capi’ local va empatar

DOS GOLS DEL JUGADOR DEL REMOLINS-BÍTEM VAN PERMETRE LA REMUNTADA

El Jesús i Maria incorporarà un davanter dilluns

UN JUGADOR EN BON ESTAT DE FORMA, AMB EL SEU EQUIP ACTUAL

El J. i Maria visita el Gandesa, diumenge.
CANAL TE

Pere Bosquet.

El Tortosa va trencar la ratxa
negativa de set jornades sen-
se guanyar, superant al cuer
Camp Clar, equip que va donar
moltes facilitats. El porter no
habitual dels tarragonins va
propiciar les dues jugades dels
gols locals, en dos minuts (15
i 17). Arnau i Puig van marcar.
La resta, va sobrar. El Tortosa,
sense xispa ni ànima, va per-
donar. I la sensació que feia el

duel és que si el Camp Clar ob-
tenia el 2-1, es podia compli-
car. Però era difícil que pugués
fer-lo. Fou important retrobar-
se amb un triomf per la tran-
quil.litat del club i l’entorn. Pere
Bosquet ha aclarit que segueix
al Tortosa i que no marxa, com
s’havia rumorejat durant la set-
mana. El jugador ho ha aclarit.
Sigui com vulgui, el final de

lliga serà llarg.  

EL JUGADOR DESMENTEIX ELS RUMORS QUE MARXAVA

Pere Bosquet segueix a a la 

plantilla del CD Tortosa

En plena efervescència
del R. Bítem, l’incisiu Gui-
llem, va ser objecte d’un pe-
nal per Sorianao, al limit de
l’àrea. L’àrbitre va xiular fal-
ta fora. Fou dins. 

El penal
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La pregunta del lector per a Mònica 

Com ho podem fer per generar autoestima en un col·lectiu jerarquitzat?

PSICOLOGIA Mònica Vallés

uan parlem d’auto-
estima ens referim
a la valoració que

ens fem de nosaltres
mateixos, tant de la part
física com mental de la
nostra persona. Hi ha
estudis que demostren

que com més autoestima
tenen els treballadors
d’una empresa millors
resultats es generen.
Però, la gran pregunta és:
de qui depèn tenir una
autoestima positiva?
Doncs, sí,  la resposta és

d’un mateix. El nostre pen-
sament és qui forma l’au-
toestima i la manera d’en-
frontar-nos als reptes a la
vida. 
Tot i això, des d’un col·lec-
tiu jerarquitzat es poden
fomentar aspectes com la

confiança i la motivació,
així la resta de compo-
nents de l’equip tindran
l’oportunitat per augmen-
tar l’autoestima. S’ha de
tenir en compte que la
persona qui està per
damunt de tot té una auto-
estima positiva, gestiona
les pròpies emocions, té
unes metes i uns objectius
clars serà més senzill
transmetre tots aquests
aspectes a la resta del
col·lectiu. En contra, si en
el seu dia a dia es mostra
insegur i navega entre
emocions extremes incon-
trolables el que s’aconse-
guirà és crear un clima on
serà difícil facilitar l’auto-
estima i un bon treball en
equip. El que s’ha d’acon-
seguir és un efecte domi-
nó de dalt cap avall.
Havent matisat aquest
punt a continuació facilito
una sèrie de pautes per tal
de generar un sistema

enriquidor:

1.Responsabilitzar als
membres del col·lectiu:
fent-los partícips i dema-
nant opinió sobre els
temes en què estiguin
especialitzats, arribant a
acords conjunts, sempre
que sigui possible i tinguin
cabuda en els objectius
marcats.

2.Crear un ambient on es
faciliti el diàleg i la comuni-
cació. Aquesta ha de ser
assertiva, còmoda i agra-
dable, deixant de banda
l’agressivitat o la passivi-
tat.

3.La major part de perso-
nes necessiten el reconei-
xement, el fet que ens ho
verbalitzin dóna seguretat
i motivació extra.

4. Transmetre clarament
els objectius, per tal de

saber cap on ha d’anar la
nostra motivació. I, sobre-
tot, reforçar positivament
quan s’hagi aconseguit
alguna meta.

5.Donar recursos per
aprendre a corregir errors
i, d’ aquesta manera, crear
un ambient d’autoapre-
nentatge.

6.Realitzar “Timebuilding”
afavoreix la relació entre
els empleats i ens permet
conèixer-los des d’una
perspectiva diferent a la
laboral. Per exemple,
organitzar alguna activitat
lúdica fora de l’empresa
amb un objectiu comú on
un dels factors sigui la
diversió.
“El que et dius a tu mateix
té el poder de donar-te
tristesa o alegria: tu ets qui
ho escull” Roberto Crobu 

(Pregunta d’Albert Arques)

Q
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Aquesta població té només 1.680 habitants. I el FC Ascó és el tercer equip de la pro-
víncia. Algú ho entén? Els miracles existeixen. Jo si que hi crec. Poder-te llevar pel matí i
tenir salut i poder tenir molt amor prop teu ja és un miracle. Ascó, enguany, si no hi ha
cap debacle, jugarà la promoció per a pujar a la Segona B. Té molt de mèrit, per molt
que hi hagi gent que pense que són un club milionari perquè disposen de molta money.
No és del tot així. No és qüestió només de diners. Hi ha clubs que amb un 60 % del seu
pressupost, estan decepcionant a la seua afició. L'Eibar, amb cuatro euros, està sorpre-
nent a la Primera divisió. Barça i Madrid els dos clubs més importants de l’Estat no són capaços de portar
una bona gestió amb els filials. El Castilla a la Segona B i el Barça B ena quest camí.  A Ascó es fan les co-
ses amb sentit comú davant de ciutats com Terrassa, que té 215.000 habitants, i que no poden trepitjar-li
els talons a la classificació. El 1972 el club de la Ribera no estava en competició oficial, va entrar un any des-
prés. El 1997, sent la Joventut Esportiva Ascó, va ascendir a la Preferent on van estar diverses temporades
i després va tornar a baixar fins la Segona regional i és aquí on comença el gran germen al fusionar-se amb
un altre equip de la població, l’Ascó Escola. Però per aconseguir-ho van haver-hi batalles entre els dos clubs,
totes elles ara no es poden comptar; potser aquí a 20 anys. El CE Ascó va pujar a Primera regional la lliga
2008/2009 i una temporada després es fa la fusió i més tard ja juguen a la Tercera divisió. O sigui, obra i
esperit sant del Senyor i de la verge Maria. Com? Molt fàcil: adquirir la plaça del Benavent, que per un ascens
compensat es mantenia a la categoria nacional. La primera experiència va ser un fracàs ja que es van equi-
vocar d'entrenador, conservant el que venia del Benavent: Mauro Ravnic. Però van aprendre ràpid. Dos anys
a la Primera catalana i al segon, novament a Tercera sent campió. I, amb els errors ben apresos, la tempo-
rada passada ja va ser revelació, amb jugadors consolidats a Tercera però seguint la pauta del projecte. L’any
passat, cinquè lloc. Es va escapar la promoció pels pèls. Però aquest any, nou miracle, ja líders i a tocar la
promoció i amb possibilitats de pujar a la Segona B.  La propera temporada podrien estar entre els 118 prin-
cipals clubs d'Espanya. ¿És o no un miracle?.  El secret d’aquest club, a part de tenir pressupost de 180.000
€, ha estat una gran essència d’aconseguir l'inassolible. Un dels secrets és el seu president, Miguel Pérez,
que em recorda el president del Getafe, que amb una secretària i dos ajudants fa anys que dóna guerra a la
1a. divisió. A més, l’Ascó ha reforçat el planter i té un filial que enguany ascendirà a Tercera Catalana. I l’ob-
jectiu és portar-lo a 2a. Catalana en tres anys. Ascendirà o no l’Ascó a la Segona B? Tenen l'avantatge de que
si queden primers l'ascens pot estar en un sol tir. En dos partits es podria fer història a l’Ebre. El president
tots el dies treu la calculadora, fa números. I tots no li quadren. Mantenir l'equip a la Segona divisió B val molts
diners, però té molts al.licients. Jugar contra Hèrcules, Nàstic, Lleida... i s'haurien de reforçar molt. La meua
opinió, des de la humilitat, és que no deurien ascendir. Es un salt massa gran però, clar, Don Miguel té ga-
nes de jugar contra el Barça B. Té una il.lusió com un nen petit i el mister més encara. 

Aixó està aquí. Cal, a més, felicitar l’equip perquè és el que menys targetes ha vist de la categoria. També
a la seua directiva, al seu entrenador Miguel Rubio, i en general a tots per la temporada que estan fent i les
expectatives que estan despertant al món ebrenc. Si algú hauria dit que ascó es passaria de la Segona re-
gional a la Tercera divisió en set anys, ni el més il.luminat s’ho hagués cregut. Només Déu, la màgia i una bo-
na gestió, encaixant totes les peces, poden aconseguir aquests miracles. Tot això, amb la considerable i pri-
vilegiada ajuda institucional que es disposa. Aquest club té filosofia de la que molts s’haurien de fixar. Des
d'aquí el millor per a l’Ascó, que si ascendeix serà el millor equip de la història ebrenca en aconseguir militar
a la Segona divisió B. I d’aquesta a la Primera, ja queda menys. Qui sap, després de dues fusions, si arriba
un acord amb un grup xinès o un magnat rus que entri a formar part del club ja per poder jugar contra el
gran Barça i que una localitat petita en la comarca de la Ribera sigui coneguda pel futbol arreu de l’Estat. De
moment, ja està entre els 15 millors clubs de Catalunya. Els miracles existeixen. El proper podria ser fer una
fusió en clau ebrenca per a poder competir a la Segona B. Asó/Rapitenca jo la veig possible. Miquel Pèrez i
Fernando Garcia són persones amb talant i coneixements d’un altre planeta. . Apunten aquesta data: 2018.
Podriem parlar d’estar a l’alçada de Nàstic i Reus. Miracles? Jo crec que algun dia neixerà un club anomenat
Terres de l’Ebre. Fa deu anys ningú podia pensar que l’Ascó seria el tercer equip de la província. D’aquí a uns
anys potser hi hagi un altre miracle. I d’això a Ascó en saben. 

Postdata: i si l’Ascó puja de categoria i es plantegés renunciar, negoci rodó. Podria vendre la plaça a un al-
tre club, per exemple al Castelló o al Terol. Don Miguel, vosté és Déu. 
1A. CATALANA. Pas passar de gegant de l'Amposta i de la Rapitenca. Sis jornades porta sense perdre

l'Amposta; cinc la Rapitenca, a més d’haver perdut entre tots dos 3 partits en el que portem de Segona vol-
ta (2 la Rapitenca i 1 l’Amposta). I tots per la mínima. La missió era salvar-se i gairebé ho estan. El Tàrrega
té 26 punts en 25 jornades. A la 34 aconseguirà de 35 a 38. O sigue, Amposta i Rapitenca estan a una/dues
victòries d’assolir la permanència. Amb la Rapitenca va debutar Moha i l'Amposta va donar la campanada con-
siderant que va remuntar un 2-0. Què esperen Don ramon i Jordi a fer oficial la renovació d'aquests dos tèc-
nics?. 
SEGONA CATALANA. EL CAMARLES VA RESORGIR. CRISI DEL VILASECA?. La lliga s’està posant

emocionant des que va perdre el primer partit el Vilaseca. Aquest equip ha entrat en una espiral negativa, o
no tan positiva com la portava. Diumenge, va traure punt in extremis a la Canonja quan perdia 2-0 al minut
79. Tot això, a més dels tres punts que li van treure contra el R.Bítem per alineació indeguda, té desplaça-
ments complicats: Camarles, Catalònia, Deltebre, la Cava i Gandesa. Tots equips ebrencs que volran guan-
yar el líder que, a casa, ha de jugar amb el Tancat, Alcanar, Roda de Berà i aquesta setmana a l’Ampolla. Si
guanya cotaina té pagat un gran dinar a Jesús i Maria. La temporada passada va tenir la seva crisi el Reddis,
en la darrera fase del campionat. Ara li toca al líder. El Jesús i Maria tenia sis baixes de titulars i va acabar ju-
gant amb dos cadets i dos juvenils. Va marcar 5 gols. La Cava està imparable. No tenia previst Camarero
anar pel neixement de la seua filla Aitana. Però va anar i va guanyar. I ja és el segon millor equip ebrenc de
les ultimes sis jornades, empatat amb el Jesús i Maria. El Gandesa, en un gran partit, guanyava 0-2 fins el mi-
nut 74 quan va desaparèixer. Un gran Emili, espectacular, va fer el miracle amb dos gols que mantenen el R.
Bítem en la tercera plaça. L'equip de Rafel. tot i l’empat, està impressionant en les darreres 8 jornades: 7
victòries i 1 empat i diumenge rebrà el Jesús i Maria: gran partit. L’equip de José Mari i David només li ser-
veix la victòria mentre el Gandesa voldrà seguir la ratxa. Malgrat empatar contra un rival directe i que conti-

Els  miracles de l’Ascó

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

nua en zona de descens, el Deltebre de Narcís porta 5 jornades sense perdre. El que va com una moto és el
camarles que va guanyar el Catalònia. Segona volta destacada, de l’equip de Bartolo amb cinc victòries i dues
derrotes. Al minut 7 ja guanyava 2-0. ¿Què els va donar Bartlo als seus jugadors? Tequila?. Tortosa va guanyar
2-0 al cuer i res més. A aquest pas el superarà també la Cava. L’Ampolla pateix, i va empatar davant d’un Alca-
nar que no fa molt de soroll però que demostra que és complicat guanyar-lo, només dues derrotes des de de-
sembre. Catalònia, la setmana passada Aleix va marcar un gol amb el filial. Diumenge en va fer dos, un majes-
tuós. El crac es recupera. 
TERCERA CATALANA - ULLDECONA, S. BÀRBARA I ALDEANA, EN LLUITA PER L’ASCENS. Tot se-

gueix igual, malgrat l’ensopegada de l’Ulldecona que rebia un Ginestar que juga millor fora que a casa. Vaig dir
que l’Ulldecona i l’Aldeana, un dels dos serien equips de Segona catalana. Doncs els dos ja estan els dos pri-
mers. Cada setmana descarto un equip. La Sénia, Perelló, Móra Nova, Roquetenc... aquesta setmana el Batea
que a la segona volta solament ha aconseguit dues victòries. Destacar el Flix que porta quatre jornades guan-
yant. Vist per a sentència Sant Jaume i Alcanar B, nous equip Quarta catalana. De la zona de descens va sortir
l’Horta, que té dos patits menys, i ara l’Ametla que va aconseguir una important victòria al 90. La tercera plaça
per baix se la disputaran Campredó, Pinell i Ginestar. Però ull que poden haver-hi 4 descensos. 24 punts en joc
per a acabar el campionat i sense res decidit. Set equips separats per set punts a les posicions de dalt i fins
Flix, Perelló o la Sénia, d’entrada ja lluny i descartats de l’ascens en condicions normals, si guanyessin tots els
partits segur que aconseguirien la promoció. Ulldecona, Aldeana i Santa Bàrbara parteixen com a favorits per
tenir tres bons equips però poden haver moltes sorpreses. Aquesta lliga és com un conill que surt de la chiste-
ra. Fins a la jornada 34 poden passar moltes coses. La compra de partits encara no ha començat i els escàn-
dols estan a punt d'esclatar en qualsevol jornada.
ELS INTERROGANTS DE LA SÉNIA. No sé que passarà a la Sénia. No sé si la junta seguirà. El més segur

és que no i si vol seguir sembla que poden haver-hi diversos candidats que han dit clar que demanen eleccions.
Si volen que es quedin els actuals directius hauran de posar-se d’acord però crec que hi ha filosofies diferents,
entre els que estan i els que poden tenir interés per estar-hi. 
VIDELLET SEGON ATERRATGE A TORTOSA. Fa tres temporades va dir no al primer equip del Tortosa.

Ara torna a casa per a dirigir el futbol base després de la seva etapa a Horta. Tres directors de futbol base en
menys d'any any: Carlos Soler, Curto i ara Videllet.  ¿Aconseguirà unificar tot el futbol base? Empresa difícil. Crec
que no, si ho fa rectificaré la meva opinió. Jo sóc humil per reconèixer errors.

-L’Horta-Ulldecona es 
recuperarà el dijous dia 2 d’a-
bril, a les 20 h. El Godall-M.

Nova, el 5 d’abril.
-El Batea-Santa Bàrbara es
jugarà el dia 1 de maig a les

11.30 h.
-El Santa Bàrbara, minvat per
les diverses baixes, està mirant
de fer una incorporació pel
darrer tram del campionat. 

TERCERA CATALANA

LES PLUGES HAN IMPEDIT QUE S’ACABIN LES OBRES AL CAMP

Les pluges han impedit que les obres al camp de la Ventonella de Flix es
puguin acabar en el termini previst. Tal com vam dir, el camp es fa de
terra a l’espera de que s’instal.li la gespa artificial a l’estiu. La gespa na-
tural es va traure i el camp s’ha anivellat però no s’ha pogut acabar per
demà. El Flix jugarà contra l’Horta al camp de Móra d’Ebre, demà. 

La Sénia s’ha afiançat i ha trobat
amb resultats el premi a la seua
progressió. L’equip del Montsià,
no obstant, no va tenir-ho tan
assequible perquè a la primera
meitat el Sant Jaume va donar la
cara. Però a la represa, un
Amado en gran estat, va obrir la
llauna. Pau va fer el 2-0 i el Sant
Jaume es va quedar en deu. El
propi Amado i Didac van ampliar
l’avantatge. 

L’Ametlla està lluitant, tot i les adver-
sitats en forma de baixes que ha tin-
gut, aferrant-se a la permanència.
La lluita és meritòria. El partit va ser
igualat, marcat per la pluja. No va
haver un dominador clar però
l’Ametlla va ser qui més va insistir al
final. El Corbera per quarta jornada
seguida es va quedar en deu (73’).
I no va estar a l’alçada d’altres par-
tits. En temps afegit, Pepe va donar
un triomf d’or per als de Capera. 

L’AMETLLA-CORBERA 1-0

El S. Bàrbara va guanyar al Perelló i
es va recuperar de la derrota contra
la Sénia. Tenia baixes en defensa i
per això van jugar, amb bona nota,
els juvenils Garxo i Ivan. El Perelló,
amb dues derrotes seguides, ha vist
frenat el seu impuls. No va ser la
millor tarde dels prellonencs que, no
obstant, van merèixer entrar en el
partit abans. Amb el 0-2 (Gilabert i
Nico), el gol de Mohe va arribar tard. 

El Batea va merèixer millor sort al
primer temps, però el Roquetenc
va ser més efectiu amb gols de
David Cid i de Marc Alegre, arran
d’un penal ‘rigorós’ segons els
locals. A la represa, l’empenta local
va minvar i el Roquetenc s’acabaria
imposant al final amb gols d’Aleix i
d’Albert, de penal. Els locals, min-
vats per les baixes i també animi-
cament pels fets que han afectat al
municipi, amb l’accident tràgic de
fa unes setmanes, han entrat en
dinàmica negativa durant la sego-
na volta. El Roquetenc, per la seua
part, es troba en línia ascendent,
malgrat tenir també baixes. Ha
sumat deu punts de dotze, tres
victòries i un empat. I està a cinc
punts de la segona plalaça de la
classificació. 

L’Ulldecona, líder, es va veure
sorprès pel Ginestar (1-1), equip
que lluita per la permanència.
Els de Guiu es van avançar arran
d’un penal que els locals van
considerar ‘rigorós’. L’Ulldecona,
amb el 0-1, amb els minuts, va
jugar precipitat i amb poc encert
en les darreres passades.
L’empat va arribar al final, de
penal. 

ULLDECONA-GINESTAR 1-1

L’Aldeana ha tornat a la dinàmica de
victòries. 7 punts de 9 i s’enlaira a la
segona plaça. El Pinell, amb 3 punts
dels darrers 21, no va poder reac-
cionar una vegada va rebre el 3-0. A
la primera meitat va estar ben posat
però en la línia de les darreres set-
manes, sense sort i ni premi al mar-
cador. Monforte, Salva (3), Reverté
van marcar.

ALDEANA-PINELL 5-0

El Flix és l’equip més en forma a la
categoria, amb quatre victòries
seguides. Diumenge visitava un rival
de la parta baixa al que podia deixar
més enrera a la taula. I Oleguer i
Jaume van obrir el camí a la prime-
ra part. L’Alcanar ho va intentar a la
represa però no va poder entrar en
el partit, malgrat poder fer-ho. Gio,
al final, va sentenciar amb el 0-3. 

Els partits Godall-Móra la Nova i
Horta-Campredó es van ajornar. El
dissabte, dia abans al partit, l’Horta
va plantejar al Campredó de dispu-
tar la confrontació a Gandesa, però
el club del Baix Ebre no va acceptar.
Com era de preveure, a Horta no es
va poder jugar diumenge.  

Sorpresa L’Aldeana s’apuntala Tres punts d’or 

PERELLÓ-S. BÀRBARA 1-2

Es tornen a enganxar

BATEA-ROQUETENC 0-4

Dinàmiques
LA SÉNIA-S. JAUME 4-0

La Sénia, per amunt

ALCANAR-FLIX 0-4

4 triomfs seguits

Suspensions

El Flix-Horta es jugarà a Móra d’Ebre, demà
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Josué (Rapitenca)

Mars (Deltebre)   Francesc (Camarles)       

Monge (Tortosa)     Víctor Calsina (Amposta)            

Ivan Diaz (Alcanar)        Gumiel (Gandesa)    

Emili (R. Bítem)     José Mari (J. i Maria)      

Jaime (la Cava)                        Aleix (Catalònia)

Amado (la Sénia)
De la Torre (S. Bàrbara)

Monforte (Aldeana)

David Cid (Roquetenc)         Yuri (Flix)

Davide (Ulldecona)

Robert Sànchez (Perelló)          

Ahmed (Corbera)     Robert (l’Ametlla)

Albert Batiste (Ginestar) 
EQUIPS  DE LA SETMANA (1a i 2 Cata - 3a)

AVUI: ASCÓ, PRIMERA I SEGONA CATALANA I 8 EQUIPS DE TERCERA

EQUIP %
D.

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

16
15
14
13
13
13
12
11
11
10
10
10
9
9
9
8
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
3
3
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 Amposta

El mètode d'entrenar 4 vegades per setmana ja dóna fruits. L’Amposta està imparable en la
segona volta. Porta sis jornades sense perdre i una sola derrota en aquesta segona volta, 4-
3 a Torreforta. Aquest equip té més fortalesa a la seva davantera, comptant, a més, amb el
pichichi Becerra a la davantera, autèntica ànima d’aquest equip. Molt bona feina la de Súper
Teixidó gràcies a la seua experiència i categoria com a tècnic. Un encert el seu fitxatge.

Top secret
SERVEIXEN ELS CANVIS D’ENTRENADORS?

Se'n va anar Bartolí de l’Alcanar B i aquest equip gaire-
bé és ja de Quarta catalana. Van cessar a Àngel al Pi-
nell i en les últimes nou jornades solament ha aconse-
guit una victòria i un empat. Van cessar a Carlos a
l’Alcanar, qua estava al lloc deu, i ara està el vuitè. Més
del mateix. Van cessar (dimissió i destitució) a Nando
al Tortosa i en tres jornades dues derrotes i només una
victòria contra amb el Camp Clar. Únicament al Pere-
lló, el canvi d’entrenador ha portat resultats millor, tot i
les dues darreres derrotes. I cal aclarir que ni Morales,
Parra, Hilario ni Ximo Talarn tenen la culpa. Ni la van te-
nir Bartolí, Carlos, Àngel ni Nando. Sóc un defensor
dels entrenadors i ells no són els culpables. Els canvis
no serveixen per a res.  Les directives prenen deci-
sions massa a curt termini i també hi ha molts juga-
dors que fan llit al entrenadors.

CD TORTOSA: CAPITOL 4. Qui serà el següent
jugador a causar baixa? Primer va marxar Moha. Pot-
ser el següent sigui Pere Bosquet. Ell ho ha desmentit
però jo crec que acabarà marxant. Es una opinió. Pe-
re, a la pretemporada, va tenir una oferta de la Rapi-
tenca però va preferir anar-se'n a l’Ascó, retornant al
Tortosa. Bosquet apunta a la Ràpita o a Amposta.

EMILI DESCARREGA (R. BÍTEM)

Emili va revolucionar el derbi, en dos minuts
màgics i explosius en els que va fer dos gols.
Als 37 anys, és un referent al club amb gairebé
400 partits. Continua aportant el seu talent i la

seua experiència quan és necessari.

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

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

49
49
46
45
36
30
20
18
16
15
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ASCÓ
Nº JUGADORNº

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

52
46
43
39
32
28
23
18
15
15
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

Alex Borrull
Xavi Anell
Sam
Ivan Paez
Alexis Jiménez
Ivan Gasparin
Raul Istoc
Toño Giménez
Agus Ojeda
Gerard Verge
Vilarroya

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

50
43
34
29
28
24
22
20
17
17
15

P

JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

69
52
39
27
27
24
22
20
19
18
13

P

JUGADORNº
Josep Trinquet
Chimeno
Raül Vates
José Romero
Ivan Diaz
Jan Esteller
Adrià Valsels
Ion Oslabanu
Figo
Genís Valls
Xavi Molas

49
40
38
37
37
35
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
Cristian Regolf
José Roldan
Xavi Callau
Albert Sánchez
Marc Perelló
Edgar Pasto

55
47
37
30
27
25
22
21
18
17
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
Martí Panisello
Eugeni Del Cerro
Cosido
Juanjo Rovira

45
42
39
35
31
30
28
18
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
José Mari 
Albert Torres
Jesús Ferreres
Nico Diaz
Sergi Curto
Julio Pardo

75
47
40
36
31
25
21
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
Narcís Franch
Sergi Grau
Xexu
Roger Santaella
Temitayo
Oscar Ruibal

60
41
35
28
26
24
20
18
18
15
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

69
63
31
26
24
19
17
16
15
12
12

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

57
44
33
31
29
26
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
Angel Sánchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo
Vizcarro
Edgar Bartolomé
Òscar Benet
Àlex Guarch

56
52
52
40
32
29
22
13
12
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R BITEM
Nº P.

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

39
34
34
32
26
21
18
18
16
16
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

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

53
42
37
35
29
20
19
17
16
14
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA SÉNIA
Nº P. JUGADORNº

Narcís Miró
Edu Llop
Jordan Alvarez
Ferran Argilaga
Ruben Barceló
Jacob Papaseit
Ionel Balea
Genis Peña
Alex Robles
Juli Segarra
Massi

60
49
35
34
33
29
25
14
11
8
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

MÓRA NOVA
Nº P. JUGADORNº

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

71
60
48
48
34
31
16
12
12
11
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PERELLÓ
Nº P.

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

58
38
34
29
29
22
21
20
19
14
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

PINELL
Nº P. JUGADORNº

Cristian Diaz
Ivan Arasa
LlorenÇ Castell
Josep Otero
Aleix Chavarria
Jordi Valls
Robert Pujol
David Cid
Marc Alegre
Sthefan
Gerard Amaré

44
35
33
29
28
25
23
23
20
16
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ROQUETENC
Nº P. JUGADORNº

Carlos Gilabert
Nico Aguiar
De la Torre
Ximo Martí
Jordi Roda
Adelasiz
José Mulet
Xavier Arasa
Francesc Millan
Raul Gilabert
Josep Ma. Pio

64
61
50
25
24
20
17
14
13
13
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. BÀRBARA
Nº P. JUGADORNº

Marc Garriga
Gerard Benito
Juanjo Magrinyà
David Magrinyà
Saül 
Gustavo
Salva Gisbert
Sergi Garcia
Ramon
Ivan Fumadó
Josep Curto

92
76
39
29
22
19
14
10
9
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

S. JAUME
Nº P.

JUGADORNº
Yassine
Davide Bisegilie
Santi  Sancho
Ivan Abat
Joaquin Martí
Roberto Márquez
Damià Bordes
Tortajada
Dani Bandau
Saul López
Xavi Reverté

55
55
38
32
30
28
27
24
18
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ULLDECONA
Nº P.



DIVENDRES 27
DE MARÇ
DE 201518

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

«»

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte  

R. Bítem-Ascó (16h)

Tivenys-Vilalba (15.30h)

Camarles-Roquetenc

(17.15h)

diumenge 

Olimpic-Ebre E (17h)

Xerta-Benissanet (16h)

Arnes-Aldeana (17h)

Bot-Catalònia (17h)

la Galera-J i Maria (16.45h)

RESULTATS

23a jornada 4a catalana 

J. i Maria-Ebre E     1-3

Benissanet-Olimpic       sus

Ascó-Xerta 7-1

Vilalba-R. Bítem     1-0

Arnes-Tivenys sus

Roquetemc-Aldeana     sus

Catalònia-Camarles      sus

la Galera-Bot sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          61 19 49

2. Ascó              56 25 48

3. Vilalba 56 26 48

4. J. i Maria 44 28 39

5. Roquetenc 45 33 34

6. R. Bítem 36 35 33

7. Arnes 42 38 32

8. Catalònia 46 44 30

9. Aldeana 37 49 29

10. Tivenys 60 66 29

11. la Galera 30 31 28

12. Bot 46 56 26

13. Ebre E. 33 51 26

14. Benissanet 31 60 17

15. Camarles 47 65 16

16. Xerta 38 82 14

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Palleja-Santpedor

Fontsanta-At. Prat

Tortosa E-Guineueta 

(diss 18.15h)

Pardinyes-Bonaire

Cerdanyola-S. Pere

S. Quirze-La Roca

Llerona-Sabadell

S. Gabriel-S Eugenia

RESULTATS

23a jornada 

S. Eugenia-Santpedor 1-4

At. Prat-Palleja    0-1

Guineueta-Fontsanta  2-2

Bonaire-Tortosa E 4-3

S. Pere-Pardinyes    1-3

La Roca-Cerdanyola   2-2

Sabadell-S Quirze       sus

S. Gabriel-Llerona      3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 72 34 53

2. Palleja 51 19 48

3. Cerdanyola 46 17 44

4. Pardinyes 54 44 43

5. Sabadell 47 20 41

6. S. Gabriel 46 27 41

7. S. Pere 53 31 39

8. At Prat 57 38 37

9. S. Eugenia 45 51 31

10. Fontsanta 41 46 29

11. Tortosa Ebre 42 42 24

12. Guineueta 29 61 19

13. Santpedor 43 77 17

14. S. Quirze 29 63 16

15. Bonaire 28 54 15

16.Llerona 32 91 5

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

J i Maria-Tortosa E

Gandesa-Olimpic

Aldeana-Horta

St Jaume-Alcanar

R Bítem-Ginestar

S. Bàrbara descansa

RESULTATS 

19a jornada 

Olimpic-J. i Maria   sus

Horta-Gandesa  sus

Alcanar-Aldeana 3-1

Ginestar-St Jaume    sus

S. Bàrbara-R Bitem  2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 125 13 47

2. S. Bàrbara 75 12 44

3. Gandesa 42 23 29

4. Horta 51 47 28

5. Aldeana 32 17 25

6. Olimpic 29 45 24

7. Tortosa E 42 29 23

8. Ginestar 34 57 12

9. R. Bítem 21 49 12

10. S. Jaume 8 54 10

11. J. i Maria 11 124 2

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Jesús i Maria

Roquetenc-Rapitenca

la Sénia-Perelló

Aldeana-Catalònia

Tortosa-Alcanar

Canareu-Amposta

RESULTATS

19a jornada 

R. Bítem-Aldeana    0-3

Perelló-Roquetenc  3-1

Rapitenca-Ulldecona sus

J. i Maria-Vinarós     2-0

Catalònia-Canareu   4-3

Alcanar-la Sénia     9-2

Tortosa-Amposta      sus

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 70 19 51

2. Alcanar 78 34 44

3. Amposta 62 23 40

4. Rapitenca 47 29 36

5. Tortosa 57 39 29

6. Catalònia 46 50 29

7. Ulldecona 39 39 26

8. Roquetenc 35 36 25

9. la Sénia 53 64 23

10. Perelló 32 52 21

11. J i Maria 25 44 18

12. Vinaròs 34 36 17

13. Canareu 23 39 13

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Roquetenc-la Sénia (16.30h)
Flix-Horta (a Móra d’Ebre (17h)
Campredó-Ulldecona (17h)
M.Nova-Perelló (16.30h)

diumenge 
S. Jaume-S. Bàrbara (16.30h)

Pinell-Batea (16.45h)
Ginestar-Aldeana (16.45h)
Corbera-Alcanar (17h)
Godall-Ametlla (16.45h)

RESULTATS

24a jornada, Tercera catalana  

Perelló-S. Bàrbara 1-2

la Sénia-S. Jaume 4-0

Batea-Roquetenc 0-4

Aldeana-Pinell 5-0

Ulldecona-Ginestar 1-1

Horta-Campredó sus

Alcanar-Flix 0-3

l’Ametlla-Corbera 1-0

Godall-M. Nova sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ulldecona 24 52 25 47

2. Aldeana 25 53 29 45

3. Corbera 25 53 34 45

4. S. Bàrbara 24 61 41 44

5. Godall 24 61 36 42

6. Batea 24 49 36 41

7. Roquetenc 25 44 26 40

8. Móra Nova 24 36 23 40

9. Flix 25 39 25 39

10. Perelló 25 34 30 38

11. la Sénia 25 44 37 38

12. Horta 23 36 42 28

13. l’Ametlla 25 29 41 28

14. Pinell 25 33 50 25

15. Campredó 24 34 42 25

16. Ginestar 25 44 64 23

17. Alcanar 25 26 56 19

18. S. Jaume 25 18 99 10

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-Tancat (16.30h)
C. Clar-R. Bítem (17h)

diumenge 
Alcanar-Camarles (17 h)
Vilaseca-l’Ampolla (17h)
la Cava-Canonja (16.30h)

Roda Berà-Cambrils (16.30h)
Gandesa-J. i Maria (16.30h)

Valls-Tortosa (16.30h)
SP i SP-Deltebre (12h)

RESULTATS

25a jornada, Segona catalana

Deltebre-Tancat 0-0

Camarles-Catalònia 3-2

Ampolla-Alcanar 1-1

Canonja-Vilaseca 2-2

Cambrils-la Cava 1-2

J. i Maria-Roda Berà 5-0

R. Bítem-Gandesa 2-2

Tortosa-C. Clar 2-0

SP i SP-Valls 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 25 58 17 61

2. J. i Maria 24 58 24 54

3. R. Bítem 25 67 22 50

4. Canonja 25 47 30 48

5. Gandesa 25 46 29 48

6. Tortosa 25 50 28 40

7. la Cava 25 40 33 39

8. Alcanar 25 46 29 36

9. Valls 25 39 35 36

10. Catalònia 25 32 34 34

11. Roda Berà 25 33 35 32

12. Ampolla 25 33 45 31

13. Camarles 24 34 45 25

14. Cambrils 25 28 57 25

15. Deltebre 25 21 46 23

16. Tancat 25 26 69 22

17. SP i SP 25 25 70 17

18. C. Clar 25 23 57 14

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó, tot i l’empat contra
el Palamós, segueix, amb
un partit menys, liderant
en solitari la taula de la

Tercera divisió. 

Una jornada més
PRÒXIMA JORNADA 

Figueres-Terrassa
Castelldefels-Vilassar
Masnou-Martinenc
Sabadell-Manlleu

Vilafranca-Santfeliuenc
Palamós-Cerdanyola

Prat-Ascó (diumenge 12h)
P. Mafumet-Muntanyesa

Rubí-Peralada
Europa-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 28 16 8 4 42 24 56
2. P. Mafumet 29 16 7 6 39 20 55
3. Europa 28 14 8 6 37 24 50
4. Prat 29 11 11 7 36 25 44
5. Terrassa 28 12 8 8 43 31 44
6. Rubí 29 11 11 7 38 29 44
7. Figueres 28 11 6 11 32 34 39
8. Vilafranca 29 11 6 12 37 44 39
9. Muntanyesa 29 10 9 10 33 26 39
10. Peralada 28 10 8 10 27 31 38
11. Masnou 28 10 8 10 27 39 38
12. Gavà 29 12 2 15 31 40 38
13. Cerdanyola 28 8 12 8 32 29 36
14. Sabadell 28 8 11 9 33 33 35
15. Santfeliuenc 28 8 10 10 33 38 34
16. Manlleu 29 8 9 12 39 40 33
17. Palamós 29 8 9 12 36 42 33
18. Martinenc 29 8 7 14 36 49 31
19. Castelldefels 29 7 8 14 29 35 29
20. Vilassar 28 5 4 19 19 46 19

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Reddis

Juv 25 Setiem.-Torredembarra

Catllar-Viladecans

Amposta-Almacelles (diu 17h)

Lleida-Tàrrega

Vilanova-Balaguer

Torreforta-Igualada

S. Ildefons-Mollerussa

Rapitenca-Santboià (diu 12h)

RESULTATS

25a jornada, Primera catalana

Santboià-Reddis 1-0

Torredem.-Morell 3-0

Viladecans-J. 25 Set. 1-0

Almacelles-Catllar 2-2

Tàrrega-Amposta 2-3

Balaguer-Lleida 1-1

Igualada-Vilanova 1-1

Mollerussa-Torreforta 4-2

Rapitenca-S. Ildefons 1-0

Primera catalana

L’Ascó va empatar (1-1) amb el Palamós, però segueix líder.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 25 38 26 52

2. Catllar 25 39 29 49

3. Santboià 25 48 23 48

4. S. Ildefons 25 41 32 38

5. Vilanova 25 30 26 37

6. Rapitenca 25 37 26 37

7. Amposta 25 42 33 36

8. Torredembarra 25 39 33 36

9. Reddis 25 34 28 34

10. Viladecans 25 31 31 34

11. Lleida 25 21 36 33

12. Balaguer 25 30 30 31

13. Almacelles 25 29 38 30

14. Tàrrega 25 24 29 26

15. Juv 25 Setiembre 25 26 37 25

16. Mollerussa 25 30 43 24

17. Igualada 25 24 40 24

18. Torreforta 25 35 58 18
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Marxa Cicloturista
DEMÀ DISSABTEX FESTA DE L’ESPORT ALDEÀ

Núria Gas, millor esportista

La  Gala de la X Festa de
l'Esport Aldeà va estar plena
d'actuacions, vídeo-projec-
cions i premis per reconèixer
l'esforç i el sacrifici dels
esportistes Aldeans.   Nuria
Gas del CP l'Aldea s'empor-
tava el premi a la millor
esportista de l'any Aldeà.
Dani Andreu Alcalde,Yolanda
Tomàs Regidora d'Esports, i
la resta de Regidors de la
Corporació foren els enca-
rregats d'entregar els pre-
mis:
Reconeixement a entitats:
Club Patí l’Aldea; Projecció
esportiva: Flore Alegre;
Constància i esforç: José
Ferré, Antonio Prados,
Jaume Cuella, Elies Gombau
i Elisa Tomàs; Voluntariat: 

Ramon Gas; Manolo
Rastrero; Oriol Franch; Sergi
Lineros; Valentí Tomàs i
Joaquin Cugat. 
Menció especial entitats i
esportistes: Societat de
Caçadors, Grup Xou Petit -
Club Patí l'Aldea
i Club Futbol Sala Faraon
Menció Especial: Jordi
Vazquez,
Alex Recio, Albert Curto,
Aleix Borràs, Yago Gavilan,
Xavier Royo, Josep Gilabert,
Tomàs Sentís i Nerea
Carbonell, Manel Villarroya,
Adrià Vazquez, Angels
Caballé, Albert Villarroya,
Eloy Forastero, Anouk
Vizcarro i Alex Alegre.
Menció a titol pòstum:
Salvador Pujol (Joana Roca).

JUDO A REUS

Lliga Mediterrania
Diumenge passat es va cele-
brar a Reus a les instal·lacions
del Reus Deportiu, la segona
jornada de la Lliga
Mediterrània. Aquesta compe-
tició està adreçada als més
petits dels judoques. La repre-
sentació de la província va ser
dels clubs; Sakura (Reus),
Ebresport (Tivissa), Judo
Amposta (Amposta), Judo
Priorat (Falset) i Tortosa
Athletic Club de Judo i Ju Jitsu
(Tortosa) amb participació d’a-
lumnes dels diferents col.legis

on aquets club desenvolupen
la seva tasca formativa.Per
altra banda participen els
clubs Yomatotakeru (Castilla
la Mancha) i Judo Canet
(Valencia). La lliga consta de
quatre jornades, la primera es
disputa a Tortosa i la propera
es durà a terme el proper 2
de maig a Amposta.Els mes
grans afronten el proper  cap
de setmana els campionats
de Catalunya Infantil Cadet i
Universitari.

Cursa del Pont, a Deltebre
Demà dissabte, 28 de març, Deltebre acollirà la "Cursa del Pont", segona prova
dins del circuit Running Series Terres de l'Ebre. Un reco-
rregut de 10 quilòmetres amb un paisatge i unes vistes impressionants,que
enguany ofereix la versió Marxa de 5 quilòmetres i la "Cursa kids" informa-te'n a
http://cursadelpont.blogspot.com.es/

CLUB VOLEI ROQUETES

Com a visitants
L'infantil masculí es va desplaçar al camp d'un potentíssim FC
Barcelona, 3-0 amb parcials (25-11, 25-8 i 25-11). L'infantil femení,
en aquesta jornada descansava. El cadet masculí es va desplaçar al
camp del Carles Vallbona Granollers, 2-3 en parcials (27-25, 21-25,
19-25, 25-16 i 8-15). L'equip juvenil femení és va desplaçar al camp
del Tiana, equip capdavanter, 3-0 amb parcials (25-14, 25-22 i 25-
18). El juvenil masculí es va desplaçar al camp del Mataró, 1-3 amb
parcials (25-22, 15-25, 23-25 i 19-25). Aquests amb aquesta victò-
ria finalitzen la segona fase quedant en 3º lloc de la classificació.
Per altra banda, els equips sèniors: l'equip masculí de primera cata-
lana, va rebre al Joves Caldes, 3-1 amb parcials (25-19, 21-25, 25-
12 i 25-17). Tot seguit, l'equip femení va rebre a l'Escola Orlandai, 3-
0 amb parcials (25-18, 25-17 i 25-18) i per últim, el sènior masculí
de segona catalana, es va desplaçar al camp del Sàndor. Aquests
presentaven moltes baixes, i això va afectar per a poder aconseguir
la victòria perdent per 3-0 en parcials (25-23, 25-12 i 25-19).

L'Associació Esportiva Jordi
Pitarque Cepria ̀ celebrarà des del
30 de març fins el 2 d'abril de
2015, de 9:30h a 13h, les IV
Jornades de Formació Futbolística
a l'Estadi Municipal de l'Ampolla,
destinades a l'aprenentatge de
nens i nenes de les categories pre-
benjamí, benjamí, aleví i infantil.
Després de l'èxit de les anteriors
edicions, aquesta vegada seguirem
treballant perquè tots els joves fut-
bolistes consolidin els seus conei-
xements i habitilitats en el món del
futbol. Cada dia es realitzaran unes
sessions de la ma ̀ de tècnics con-
tra
D'aquesta manera, s'introduirà als
nens i nenes assistents als concep-
tes de recolzament i desmarcatge;
la conservació, la creació i ocupa-
ció d'espais i superioritat

numer̀ica, la cobertura i el marcat-
ge i l'amplitud i la profunditat, a
més d'accions específiques per a
la formació de porters. En aquesta
ocasió comptarem amb Carlos
Blanch, professor del col·legi d'en-
trenadors de les Terres de l'Ebre;
Albert Virgili, coordinador del CF
Pobla de Mafumet; David Sangra,̀
jugador del CF Morell i ex del Reus;
Marc Carrasco, director esportiu
del Cambrils Unió; Joel Roig, entre-
nador de l'escola de futbol
Fundació Marcet; Ivan López, coor-
dinador del futbol base del CF La
Pobla de Mafumet; Raúl Jiménez,
ex porter d'equips com el Castelló
i La Rapitenca; i Jordi Ventura,
entrenador del FC Barcelona
Femení B.

IV Jornades de Formació

Regularitat 4a
AE JORDI PITARQUE

L’Olímpic, líder, rebrà a l’Ebre Escola, equip, entrenat per Xavi Vaquer
i que ja va sorpendre al J. i Maria. Partit complicat. L’Ascó visita el
el R. Bítem, un rival incomode com ja es va veure contra el Vilalba,
en un partit on cal lamentar la lesió fortuïta de Pallarès. El Vilalba va
estar molt imprecís cara porteria. Partit incert. Els de Robert juguen
a Tivenys, partit especial per al tècnic local, Gaspar. El duel Vilalba-
Olimpic es recupera el dia 3. El títol de campió estarà en joc. 

Tres partits complicats

En una tarda de clàssic futbolero, Barça-Madrid, l'afició de l’Also
Casals Instalacions SL responia omplint les grades amb nens /
es, pares...que van donar el seu suport habitual.
El Cantaires s’enfrontava al tercer classificat el CB Morell A que a
l'anada havia guanyat per 68-80 com a visitant. Sense dubte era
un equip que tenia molt clares les coses per ser una plantilla de
veterans i amb molt d'ofici però el Cantaires sortia a pista amb
determinació. Primer quar, ajustat 20/19. Ja en el segon quart
milloraríem les aspiracions locals guanyant 19/12. El tercer pot-
ser hagi estat on es va poder trencar el partit amb un 23/13 i ja
l'últim quart el guanyaríem de 15/14 finalitzant en un 77-58.
Destacar del treball tan seriós que realitzat l'equip. Les aporta-
cions en punts van ser: Benito 2, Dawson 2, Coari 4, Pueyo 4,
Fortuño 5, Arquimede 7, Díaz 9, Novovic 15 i King 29.
Ara ja estem pensant en demà dissabte a les 19:45 davant del
CB NAVAS - Viscol.

Nova victòria del Cantaires

77-58

JUGADORNº
Aaron Casanova
Gerard Betoret
Dani Badea
Dani Beltran
Juan Cortés
Didac Navarro
Jorge Ricaurte
Alex Curto

35
33
30
23
22
21
19
18

1
2
3
4
5
6
7
8

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

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

42
39
27
26
24
23
17
16

1
2
3
4
5
6
7
8

LA GALERA
Nº P.

JUGADORNº
Johan Perez
David Ferre
Sergi Vila
Pau Muñoz
Ignasi Vernet
Marc Castellvi
Dany Calvo
Joaquin Vila

38
35
35
30
28
23
21
21

1
2
3
4
5
6
7
8

OLIMPIC
Nº P. JUGADORNº

Miguel Pinyol
Alex Pallares
Lander Vicente
Jonatan Ruiz
David Martinez
Pau Rius
Lluis Zaragoza
Hector Duran

37
28
27
25
23
23
22
17

1
2
3
4
5
6
7
8

R BITEM B
Nº P.

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

59
30
25
23
21
18
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8

ROQUETENC B
Nº P. JUGADORNº

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

58
36
32
27
25
22
22
19

1
2
3
4
5
6
7
8

TIVENYS
Nº P.

JUGADORNº
Jhon  Moukset
Mustafa
Abdul
Cesc Julve
Joan Aregio
Ros Arrufat
Roger Sunyer
Bernabe

76
51
29
23
23
22
15
14

1
2
3
4
5
6
7
8

VILALBA
Nº P. JUGADORNº

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

78
38
36
29
24
23
21
19

1
2
3
4
5
6
7
8

XERTA
Nº P.

Joaquin Celma



DIVENDRES 27
DE MARÇ
DE 2015

diarimés
ebregastronomia
21www.mesebre.catwww.mesebre.cat

«Per a tots els gustos». Avui: Crema catalana 
TRADICIÓ

La crema cremada, crema catalana o crema de Sant Josep
són unes postres típiques i tradicionals de la cuina catalana.
És el dolç català més conegut, fet a base de llet, ous i sucre,
que generalment es presenta amb una capa de sucre cre-
mat a sobre 
Antigament era el dolç típic del dia de Sant Josep, el 19 de
març, si bé avui se'n menja durant tot l’any. 
Ja la trobem en receptaris medievals i per això es pot afir-
mar que és dels llevants més antics del país. També la tro-
bem documentada àmpliament en la literatura catalana a
partir del segle XIV.
La crema catalana s'espesseix tradicionalment amb midó,
no inclou nata ni clares d'ou i s'aromatitza amb canella i pell
de llimona, o eventualment de taronja, mai amb vainilla.
Una de les variacions que ha tingut la recepta ha estat, al
segle XX, el fet que algunes persones utilitzin farina de blat
de moro (maizena) en comptes de midó. 

Maridatge

Vi ranci (temperatura 16º) .

INGREDIENTS:
1 litre de llet
6 rovells d'ou
200 g de sucre
40 g de midó ó farina de blat de moro (tipus Maizena)
color alimentari groc ou (opcional)
pela de llimona
canyella en rama 

PREPARACIÓ:
En un cassó posarem a bullir 2/3 parts de la llet. Afegirem uns tros
de pell de llimona. Cal evitar tal com sigui possible la part blanca.
Incorporem també un canonet de canyella (o dos petits). Ho escal-
fem. No cal que arribi a bullir per aromatitzar la llet amb la llimona

i la canyella, serà suficient que la llet estigui molt calenta. Preparem
els rovells en un bol apart. Els barregem. Barrejarem amb els ro-
vells la 1/3 part de la llet que no hem escalfat. Incorporem el su-
cre. Ho remenem bé. Afegirem el midó. El podeu comprar en qual-
sevol farmàcia i és mes fi de gust que la "Maizena". Remenem bé
per dissoldre el midó. Quan la llet  és força calenta retirarem la pell
de llimona i la canyella. Separeu el cassó del foc i, amb l'ajut d'un
colador, incorporeu la barreja dels rovells, sucre, midó, etc. El fet
de colar-ho ens assegurarà que no quedi cap tros de closca d'ou,
ni de restes varies. La crema catalana ha de ser ben fina al pala-
dar. Tornem a posar el cassó al foc (a foc mig-baix) i amb una cu-
llera de fusta anirem remenant poc a poc. La idea és evitar que
s'enganxi  i es cremi. 
Passats pocs minuts notareu que comença a espessir. No us pas-

seu de cocció. Penseu que quan està freda solidifica més, per tant
es normal que quedi amb menys cos del que podem pensar inicial-
ment. 
Escudellem la crema en cassoletes individuals de fang. 
És important tapar la crema amb una mica de paper cuisson o film.
D'aquesta manera evitarem que es formi un tel. Deixeu-la refredar
a temperatura ambient i quan sigui freda conserveu-la a la nevera. 
La crema catalana es pot menjar sense cremar (com si es tractés
d'unes natillas), però us recomano que les cremeu minuts abans de
servir. Si guardeu la crema catalana cremada a la nevera durant
massa estona...la humitat farà desaparèixer el cruixent...i perdrà
tota la seva gràcia.
Per tant, es interessant cremar-les 5 o 10 minuts abans de servir-
les.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general. A partir de migdia arribaran bandes
de núvols alts que creuaran d'oest a est del país i es formaran núvols a sota-
vent del Pirineu que localment podran deixar el cel entre poc i mig ennuvo-
lat. A més, durant les hores centrals del dia es formaran intervals de núvols
baixos al litoral i prelitoral central i al sud de la costa Brava.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert
de matinada i a partir de la tarda.

Precipitacions
Se n'esperen febles i disperses de matinada i a partir de la tarda al vessant
nord del Pirineu amb una cota situada inicialment al voltant de 1200 metres
i pujant fins a 1800 metres. Acumularan quantitat minses.

Temperatures
Tant les mínimes com les màximes seran lleugerament o moderadament
més altes. Les mínimes es mouran entre -2 i 3 ºC al Pirineu, entre 0 i 5 ºC
al Prepirineu i a la depressió Central, entre 3 i 8 ºC al prelitoral i entre 5 i
10 ºC al litoral. Per la seva banda, les màximes voltaran entre 9 i 14 ºC al
Pirineu, entre 15 i 20 ºC al Prepirineu i entre 17 i 22 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona o excel·lent en general, sobretot als dos extrems del litoral. A més, al
vessant nord del Pirineu serà regular o dolenta de matinada i a partir de la
tarda.

Vent
Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat en conjunt, amb tra-
muntana forta a l'Empordà i mestral a les terres de l'Ebre amb cops forts.
A partir de migdia, el vent tendirà a afluixar en conjunt i quedarà fluix i de
direcció variable al litoral i prelitoral central i al sud de la costa Brava amb
predomini del component sud.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 9°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí

Cala Joanet, 6  (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Gamundi Miret CB

Av. Colon, 8  (Tortosa) 977500923

Pilar Delgado, Jordi Delgado     

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459

Artur Salom - Àngela Salom

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet, E. - Ruiz, E.            

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva vida sentimental  tendeix a l’estabili-
tat i el compromís. És un  bon moment  per-
què busquis  ajuda en les teves associa-
cions. Respecte a la salut, intenta relaxar-te.  

Taure
20/4 al 19/5

Treu la teva sensibilitat, mostra’t  tal  com
ets  i escolta amb atenció el que t’ha de dir
la teva  parella. Respecte a la teva salut, el
teu millor bàlsam serà deixar-te cuidar.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tens un talent especial per desgranar i
aclarir  els teus  assumptes sentimentals.
Tota la realització o materialització de les
teves idees  millorarà  la teva autoestima.

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus  transitant per la teva casa
dotze necessites viure l’amor amb més
calma  i arribar fins al fons dels teus proble-
mes.

Lleó
22/7 al 22/8

Pots conèixer algú que et resulti  interes-
sant i igualment pots viure amb la seva
parella situacions noves. Has d’anar amb
compte de treballar excessivament.

Verge
23/8 al 21/9

Amb Venus transitant per la teva casa deu pots
connectar amb les persones que desitges. La
teva imatge està a l’alça. Respecte a la teva
salut, no assumeixis tantes responsabilitats.

Balança
22/9 al 22/10

No decideixis  res. Dóna’t un temps i revisa la
teva  estratègia sentimental. Respecte  a la
teva salut, sempre que tinguis força de volun-
tat pots assolir l’estat físic que busques.

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva activitat sentimental està canviant i
potser els esdeveniments et sobrepassaran.
Respecte a la teva salut, durant aquesta
etapa guanyaràs  en qualitat  de vida.

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs  molt  vehement  en l’amor. En el teu  to
de veu es nota  el que estàs  sentint. Respecte
a la teva salut, actualment  passes  per una
etapa  positiva  i enèrgica.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu present  sentimental  és fantàstic i el que
has de fer és viure’l  amb totes  les seves  con-
seqüències. Entres en una fase apropiada  per
solucionar problemes.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui pots  rebre  una invitació  per sortir  on
coneixeràs gent nova. Per millorar  la teva
vida necessites  aconseguir l’estabilitat  dintre
teu, no en les coses externes.

Peixos
19/2 al 20/3

Amb Mart i Urà transitant pel teu signe la
nota dominat d’avui serà un punt d’expansió
en la teva vida amorosa. No has  de ser
tant indolent a l’hora de practicar esport.

CARTELLERA CINES

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

FOCUS
divendres 27: 18.20 – 20.20 –
22.20 - 00.20
dissabte 28: 16.20 -18.20 – 20.20
– 22.20 – 00.20
diumenge 29: 16.20 -18.20 -20.20
– 22.20
dilluns 30 a dimarts 31: 18.20 –
20.20 – 22.20
CENICIENTA
divendres 27: 18.10 – 20.10 –
22.10 - 00.10
dissabte 28: 16.10 - 18.10 – 20.10
– 22.10 - 00.10
diumenge 29:  16.10 – 18.10 –
20.10 - 22.10
dilluns 30 a dimarts 31: 18.10 -
20.10 - 22.10
EL NUEVO EXOTICO HOTEL
MARIGOLD
divendres 27: 18.10 – 20.20 –
22.30 - 00.40
dissabte 28: 16.00 – 18.10 – 20.20
– 22.30 - 00.40
diumenge 29:  16.00 – 18.10 –
20.20 - 22.30
dilluns 30 a dimarts 31: 18.10 –
20.20 - 22.30
PERDIENDO EL NORTE
divendres 27: 18.05 – 20.10 –
22.15 - 00.20
dissabte 28: 16.00 – 18.05 – 20.10
– 22.15 - 00.20
diumenge 29:  16.00 – 18.05 –
20.10 - 22.15
dilluns 30 a dimarts 31: 18.05 –
20.10 - 22.15
HOME
divendres 27: 18.00
dissabte 28: 16.00-18.00
diumenge 29:  16.00-18.00
dilluns 30 a dimarts 31:18.00
KINGSMAN 
divendres 27: 19.50 – 22.10 -
00.30
dissabte 28: 19.50 – 22.10 - 00.30

diumenge 29:  19.50 - 22.10
dilluns 30 a dimarts 31:  19.50 -
22.10
BIG HERO 6
divendres 27: 
dissabte 28: 15.50
diumenge 29:   15.50
dilluns 30 a dimarts 31: 
SAMBA
divendres 27: 18.00 – 20.10 -
22.20
dissabte 28: 18.00 – 20.10 - 22.20
diumenge 29: 18.00 – 20.10 -
22.20
dilluns 30 a dimarts 31: 18.00 –
20.10 - 22.20
EL FRANCOTIRADOR
divendres 27: 00.30
dissabte 28: 00.30
diumenge 29: 
dilluns 30 a dimarts 31: 
OBSESION 
divendres 27: 18.30 – 20.30 –
22.30 - 00.30
dissabte 28: 16.30 – 18.30 – 20.30
– 22.30 - 00.30
diumenge 29: 16.30-18.30 – 20.30
- 22.30
dilluns 30 a dimarts 31: 18.30 –
20.30 - 22.30
HOME
divendres 27: 18.45
dissabte 28: 17.00-18.45
diumenge 29: 17.00-18.45
dilluns 30 a dimarts 31: 18.45
LA CONSPIRACION DE NOVIEMBRE
divendres 27: 20.30 – 22.30 -
00.30
dissabte 28: 20.30 – 22.30 - 00.30
diumenge 29: 20.30 - 22.30
dilluns 30 a dimarts 31: 20.30 -
22.30
LOS CABALLEROS DEL ZODIACO 
dissabte 28 diumenge 29: 16.00
EL FRANCOTIRADOR
divendres 27: 17.50 – 20.10 -
22.30
dissabte 28: 17.50 – 20.10 - 22.30
diumenge 29:  17.50 – 20.10 -
22.30

dilluns 30 a dimarts 31:  17.50 –
20.10 - 22.30
BOB ESPONJA
dissabte 28 i diumenge 29: 16.10
50 SOMBRAS DE GREY
divendres 27: 18.00 – 20.15 –
22.30 - 00.45
dissabte 28: 18.00 – 20.15 – 22.30
- 00.45
diumenge 29:  18.00 – 20.15 -
22.30
dilluns 30 a dimarts 31:  18.00 –
20.15 - 22.30
CHAPPIE
divendres 27: 18.05 - 20.20
dissabte 28: 15.50 – 18.05 - 20.20
diumenge 29:  15.50 – 18.05 -
20.20
dilluns 30 a dimarts 31:  18.05 -
20.20
EX MACHINA 
divendres 27: 22.35 - 00.35
dissabte 28: 22.35 - 00.35
diumenge 29:  22.35
dilluns 30 a dimarts 31:  22.35

Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977 504 080/

902 17 08 31
www.ocine.es

NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓN 
divendres 26 i dimecres 1: 18:30 –
20:15 - 22:00
dissabte 27: 16:30 – 18:15 –
20:00 – 21:45 - 23:45
festiu: 16:30 – 18:15 – 20:00 -
21:45
laborables: 18:30 – 20:15 - 22.00
HOME: HOGAR DULCE HOGAR
divendres 26 i dimecres 1 : 18:30
dissabte 21: 16:30 – 18:15 
festiu: 16:30 – 18:15 
laborables: 18:30
50 SOMBRAS DE GREY
divendres 26 i dimecres 1: 22.00
dissabte 27: 22.00
festiu: 22.00
laborables: 22.00

PERDIENDO EL NORTE
divendres 26 i dimecres 1: 20.10 -
22:00
dissabte 27: 19:50 – 22:00 - 23:45
festiu: 19:50 - 22:00
laborables: 20.10 - 22.00
LOS PINGÜINOS DE MADAGAS-
CAR
divendres 26 i dimecres 1: 18:30
dissabte 27: 16:30
festiu: 16:30
laborables: 18:30
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 26 i dimecres 1: 20:15 -
22:00
dissabte 27: 18:15 – 20:00 –
21:45 - 23:45
festiu: 18:15 – 20:00 – 21:45 
laborables: 20.15 - 22.00
CENICIENTA
divendres 26 i dimecres 1: 18.00 –
20.00
dissabte 27: 16.00 – 18.00 –
20.00
festiu: 16.00 – 18.00 – 20.00
laborables: 18.00 – 20.00

Cinema Ascó (Casal Municipal)

PADDINGTON
diumenge 29: 18:00h

Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)

PADDINGTON
diumenge 29: 18:00h

Cinema Perelló (Cinema
Victòria)

LA LADRONA DE LIBRO
dissabte 28 : 22.30
diumenge 29: 18.00

Cinema Móra d'Ebre

PADDINGTON
diumenge 29: 18:00h

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES  XALET EN
VENDA:   parcel·la  enjardi-
nada de 843m2 amb viven-
da de 84m2, 4 habitacions,
cuina menjador, quarto de
bany, garatge de 45m2 en
molt bon estat, totalment
moblat. Tel. 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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Pregunta: Quan va nèixer Lo
Planter?
Resposta: El projecte Lo
Planter neix a partir d’una
conversa amb l’Ajuntament
de Tortosa, davant la neces-
sitat de crear un espai on es
pogués aprendre i fomentar
l’estima i la coneixença del
ball i la música tradicional
des de ben petits. A partir
d’aquí, un equip de gent amb
una llarga trajectòria profes-
sional i amateur i amb expe-
riència previa en aquest
camp (Sargatona, grups de
danses com La Sotà o el
raval, grups de música tradi-
cional, Aula de Música
Tradicional i Popular del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya,
Mercat de les Flors etc…),
ens vam posar en marxa per
donar forma a aquesta inicia-
tiva i elaborar una proposta.
Tot aquest treball es va aca-
bar de materialitzar amb un

projecte amb la mirada
posada al futur. S’ha fet un
conveni de col-laboració amb
l’Ajuntament de Tortosa que
ens dóna support i ens deixa
espais al Centre Cívic de
Ferreries per poder fer les
classes, tallers i concerts. La
nostra és una escola pensa-
da per a tothom on poder
gaudir i aprendre el ball i la
música tradicional. El nom de
Lo Planter respon a una de
les idees claus d’aquest pro-
jecte: fomentar el ball, el cant
i la música tradicional i poder
sembrar, així, un planter de
futur que garanteixi la conti-
nuïtat de les nostres arrels.
P: Quanta gent forma Lo
Planter?
R: Des de l’inici fins l’actuali-
tat hem tingut 36 matricula-
cions de les diferents assig-
natures ofertades setmanal-
ment.
Actualment, entre setmana
oferim tres classes de dansa
(inicial, avançat i infantil) i una
de cant, amb grups reduïts.
En canvi no tenim alumnes
de grup instrumental, tot i
que pensem que és una ofer-
ta original, ja que un conjunt
de gèneres de ball tradicional
on es pugue acudir amb qual-
sevol instrument no és gaire
comú al nostre territori. Des
d’aquí animem a instrumen-
tistes de qualsevol procedèn-
cia i estil que s’animen a vin-
dre.
En quant als cursos , xerra-
des i tallers de dissabte ha
hagut molt bona acollida per
part de la gent i hi ha passat
alguns centenars de perso-
nes. A les festes obertes que
organitzem posteriors als
tallers, en dissabte a la tarde,

s’afegeix gent que no ha
assistit al taller del matí, això
ens agrada molt ja que és un
dels objectius del nostre pro-
jecte.
P: Fins on voleu arribar? 
R: Volem oferir i fer partícips
als ciutadans d’un nou espai
d'aprenentatge, d'intercanvi i
de llibertat, d’experimentació
i creació. Un espai “privile-
giat” on el ball, la música i el
cant tradicional siguen els
eixos centrals però no
necessàriament els únics i on
no es done una visió unívoca
de les coses, sinó que
puguen conviure, debatre’s i
retroalimentar-se diferents
punts de vista, fins i tot
aquells que a primera vista
podrien resultar antagònics.
Un espai on l’aprenentatge
de la dansa i la música con-
viuen amb tot tipus de públic,
infants, joves, pares i gent
gran. Gent amb formació en
els aspectes que oferim i
gent sense cap tipus de for-
mació. L'objectiu és apren-
dre i gaudir mentre aprenem.
Viure i veure el ball, la música
i el cant tradicional com una
manera de disfrutar, apren-
dre, relacionar-se, comuni-

car-se i compartir. Cal valo-
rar, conservar i difondre el
patrimoni cultural de les
Terres de l’Ebre i aprendre a
estimar-lo, i una manera de
fer-ho és entenent i aprenent
el repertori musical i dansís-
tic del nostre territori des de
la pràctica com, per exem-
ple, introduir-se en gèneres
que a les Terres de l’Ebre
s’han perdut però que encara
estan presents en zones veï-
nes: fandango, bolero, segui-
dilla...juntament als que ha

sobreviscut com la jota. Tot
creant sinèrgies entre balla-
dors i músics i fomentant la
creativitat i la imaginació.
P: Informació.
R: Tenim una oferta d’assig-
natures setmanals: dos
grups ball tradicional setma-
nals per a adults (depenent
del nivell s’assigna un o l’altre
grup) i una  classe de dansa
per a nens. En l’àmbit de
cant oferim classe per a
adults i per a nens. Oferim
tallers puntuals en dissabte,

a càrrec de professors de
l'escola o de professors
externs. Oferim un taller al
matí i un sarau a la tarda on
es practica allò aprés al matí
i es convida a tothom que vul-
gue a venir a ballar, a tocar o
cantar o senzillament a
veure-ho. Si esteu atents al
facebook i web de Lo Planter
us informarem dels tallers
que anirem oferint d’aquí a
final de curs.(www.facebo-
ok.com/loplanter), o missat-
ge (www.loplanter.com)

Lo Planter, una escola per poder gaudir i aprendre 
el ball i la música tradicional

Lo Planter és una escola
que va sorgir amb l’objec-
tiu de poder aprendre el
ball i la música tradicio-
nal i, d’aquesta forma, no
perdre les nostres arrels,
que es mantinguin. Demà
dissabte, aquesta entitat
organitza la tercera jor-
nada (taller i festa) del
curs. Està oberta per a
tothom. En parlem amb
Carme Balagué, directo-
ra i professora de dansa,
perquè ens acosti a Lo
Planter. 

Demà, al Centre Civic de Ferreries, aquesta entitat tortosina celebrarà la tercera jornada (Taller i festa) del curs

TALLER DE DOLÇAINA, VEU I ALTRES INSTRUMENTS EN LA JOTA: MELODIES I RECURSOS PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DE LES NOSTRES ARRELS

LO PLANTER

Directora i professora de
Dansa: 
Carme Balagué.
Coordinador de música i
professor: Pau Puig.
Assessora pedagògica i
professora: Montserrat
Ismael.
Comunicació: Ramon
Balagué Altadill.

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS


