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Terres de l’Ebre. Ferran Bel fa balanç del
mandat que ara acaba, ‘amb un exhaustiu repàs
a l’obra feta’.                                         P4

Esports. El Club de Futbol Amposta ja té la
seua exposició fotogràfica del centenari.

P11

Terres de l’Ebre. Aprovat l’informe ambiental
del projecte de connexió elèctrica submarina a
les Salines de la Trinitat.                          P5
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El sector turístic català preveu millorar lleugerament els resultats de l'any passat durant la Setmana Santa

La maquinària vistes les eleccions s’ha posat en marxa i a una velocitat que ha fet que aquesta setmana sigui
una de les més intenses, si no la que més, per als mitjans de comunicació. Es el compte enrera cap el 24 de
maig. Inauguracions diverses i visites de Consellers per a efectuar-les. Són moments de balanç, de presenta-
ció de programes, de propostes...de debat...la Setmana Santa permetrà descansar....però no del tot. Serà una
treva en una lluita que tornarà a començar dimarts. De totes les inauguracions, cal destacar, en clau de terri-
tori, la primera Oficina d’Informació Turística de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, ha de ser la  referència
i un centre de dinamització econòmic i turístic ebrenc.

Compte enrera frenètic cap el 24-M 

Les previsions d’ocupació als càmpings i cases rurals de l'interior i a les del delta de l'Ebre són optimistes, tot esperant que el bon temps acabi acompanyant: fregaran el ple
total durant els quatre dies festius del cap de setmana, i ja han estat entre el 50 i el 80% durant les jornades prèvies. En general, el sector constata enguany lleugers símpto-
mes de millora de la demanda per aquests quatre dies en els que també hi haurà Gran Passió a Ulldecona i a Vilalba o processons multitudinàries com la que ja es va viure a
Tortosa el diumenge de Rams. L’únic contratemps ha estat que, per l’alt cabal del riu, la campanya de navegabilitat, que havia de començar ahir, s’ha d’endarrerir.
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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 

Es presenten quatre dies festius en els que les
Terres de l’Ebre, amb el bon temps que es preveu,
tornaran a gaudir-ne tant a la costa com, sobre tot,
a l’interior. L’únic inconvenient ha estat l’alt cabal del
riu que endarrereix l’inici de la campanya de la nave-
gabilitat. Ja sé sap que mai plou a gust de tots...
Però en general es presenten uns dies de passió, i
de moviment per a les empreses del sector turístic
i restauració. Una bona notícia després d’uns mesos
inicials de l’any en els que les difcultats han estat

sobrades. No hem d’oblidar les celebracions de les
Passions tant a Ulldecona com a Vilalba i tampoc
tota la serie d’inauguracions que han hagut aquesta
setmana, amb visites diverses de consellers a les
nostres terres. 
La maquinària vistes les eleccions s’ha posat en
marxa i a una velocitat que ha fet que aquesta set-
mana sigui una de les més intenses, si no la que
més, per als mitjans de comunicació. Es el compte
enrera cap el 24 de maig. 

Editorial

Dies de passió...i d’inauguracions

Li començarem escrivint com vostè ens va
escriure a nosaltres.
Amic he llegit amb molta sorpresa les decla-
racions que heu fet avui a la premsa. 
Amic hem llegit amb molta sorpresa les
declaracions que heu fet a Ràdio
Ulldecona..... li sona?
Escoltar les seues declaracions ha estat
com veure's un ganivet clavat per l'espatlla,
però el més dolorós és que aquesta respos-
ta seva, molta gent feia mesos que la pre-
veia, i malgrat que en vostès és difícil, en
algun moment havíem cregut en la seua
paraula, una paraula que ja hem vist que no
té valor ni preu, només un valor purament
electoralista, sense escrúpols ni respecte
cap al grup de persones que dediquem
temps i diners a defensar una cosa tan bàsi-
ca com és poder mantenir un servei d'am-
bulància digne al municipi. No és legítim
reclamar un servei tan bàsic com el servei
d'ambulància 24 hores??
Però vostè ho sabia, sabia que havia de
guanyar temps i arribat el moment "plas"
aquí la tens, clavada i ben clavada, manipu-
lant la realitat de la manera més barroera i
trista que hom pot fer, i tot amb l'objectiu
impossible de fer creure als nostres veïns i
veïnes que aquesta persona és i ha de ser
el nostre salvador, deixi'n que la gent voti
lliurement i sense pressions si us plau !!
Vostè sap, malgrat li costi de creure que a
Alcanar no som tan rucs per caure en
aquests paranys, la gent es coneix, ens
coneix... i us coneix, i la plataforma té el
compromís d'explicar la veritat, posant
damunt la taula totes les cartes, i potser ha
arribat el moment de començar a dir aque-
lles coses que moltes membres de la plata-
forma es pensaven i no volíem dir perquè
creiem que no calia, perquè l'objectiu és
l'ambulància 24 hores, però ara també
haurà de ser un objectiu defensar la nostra
dignitat.
S'ha de jugar fort per plantar-se a finals de
març i dir que l'ambulància és gràcies a un
tal Ivan Romeu, que és ell qui li l'ha demanat,
així ho fan a demanda i instàncies d'ell?
Vostès volen un millor servei per Alcanar....
I llavors perquè la van treure i li van donar
llargues a l'Ajuntament d'Alcanar i a la plata-
forma quan va lliurar les signatures?
Permetre "meritar" l'ambulància a Ivan
Romeu, l'únic cap de llistes que ni s'ha apro-
pat a preguntar-nos com estava el tema, de
fet va fer just el contrari, intentar-nos fer
creure que vostè va venir a Alcanar a petició
d'ell, la qual cosa vostè mateix ens va des-
mentir total i rotundament dient que va ser

vostè qui va voler venir per reunir-se.
Llavors en que quedem? Va ser ell o vostè?
Diuen que s'agafa abans a un mentider que
a un coix.
Voler fer creure això als veïns i veïnes és
com intentar fer jugar al Barça de blanc,
però vostè s'ha aventurat cap a l'incertesa
de com reaccionaran els veïns i veïnes amb
unes declaracions molt atrevides i que per
descomptat els hi demanarem que escoltin,
perquè al fi i al cap si van anar a la ràdio és
per a ser escoltats, així hom podrà fer-se
ressò de quin estil de polítics ens rodegen i
ens pretenen governar, tant a les Terres de
l'Ebre com Alcanar.
Senyor Pallarès, en los motíssims correus
que li hem enviat li hem fet moltes pregun-
tes, les quals tal i com vam esmentar-li ens
agradaria que tinguessin resposta, una res-
posta amb explicació, perquè ja estem can-
sats, volem solucions i respostes, i clamem
poder acabar amb aquest maleït malson
que el proper mes de juny farà un any.
Com sempre li hem dit (i no com vostès pre-
diquen i no fan) la plataforma esta oberta a
escoltar a tothom, a tots !!!!, però també
esta disposada a arribar fins al final per
defensar aquest servei tan bàsic, i ara
també més que mai, explicar la veritat al
poble, no per desgastar a ningú, sinó per
defensar la nostra dignitat, defensar la nos-
tra lluita i defensar les moltes i moltes hores
de reunions anel·lant un resultat positiu per
als nostres veïns i veïnes, i per a nosaltres
també, perquè no només mobilitzem la pla-
taforma, també en som part afectada.
Li demanem a vostè i a tots i totes els repre-
sentants polítics/ques que deixin guanyar
els processos electorals per allò que hom
pot fer pel poble, per les millores, per les
aportacions, per les idees, per lo que sigui,
però li demanem... els hi demanem que si
us plau, deixin de confondre al poble, i espe-
cialment als veïns d'Alcanar Platja, les
Cases d'Alcanar i Alcanar, deixin que a totes
les futures eleccions democràtiques els nos-
tres veïns i veïnes votin per allò en que
creuen, per allò que veuen millor, però no
per allò que volen que vegin i per allò que
volen fer-los creure. A partir d'aquí, nosal-
tres serem els primers en felicitar als
democràticament i justament guanyadors,
perquè al cap i a la fi hauran de ser els nos-
tres governants.
El poble no té dret a ser enganyat com
vostès han fet.

Plataforma en Defensa del Servei
d'Ambulància 24 hores

En resposta al Sr. Xavier Pallarès: "Gràcies Ivan Romeu"
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La nova coalició adopta el nom CUP TORTOSA- ALTERNATIVA
ECOLOGISTA i els eixos del programa s’han treballat des de qua-
tre pilars: emergència social, remunicipalització dels serveis
públics, transparència i participació ciutadana i model energètic i
producció. 
L’assemblea de la CUP Tortosa consi-
dera q ue els canvis reals s’aconsegueixen al
carrer, amb la lluita i els moviments socials. Tot i això ha optat
per presentar-se a les eleccions per poder tenir accés a la infor-
mació i fiscalitzar l’opaca gestió del govern.
Els eixos del programa, que s’han treballat en assemblees ober-
tes durant els últims mesos, són: el foment de la participació ciu-
tadana vinculant i no consultiva; la transparència, tant en els pres-
supostos i contractes municipals com en les empreses que
reben recursos públics; la lluita contra la pobresa per garantir
unes condicions de vida dignes; el foment d'un model econòmic
i de ciutat que generi ocupació evitant que el jovent marxi; la
regeneració i dignificació del casc antic; i les polítiques d'igualtat
que garanteixin les mateixes oportunitats per tothom.
La CUP ha mantingut contactes en els últims mesos amb dife-
rents formacions per tal de sumar-les al projecte. Es va descar-
tar ràpidament confluir amb Movem Tortosa ja que es tracta d’un
vell partit amb noves sigles que considerem únicament busca
rentar la mala imatge. Amb Podem Tortosa es van produir assem-
blees conjuntes i llargues negociacions, però la CUP va conside-
rar irrenunciable el caràcter plebiscitari d’aquestes eleccions
municipals i el compromís amb el procés sobiranista que viu el
nostre país.
On sí que s’ha arribat a un acord és amb Equo, organització
política molt jove que té els seus pilars bàsics en la ecologia
política i la equitat social. Per tal de donar cabuda a aquesta coa-
lició la candidatura adoptarà el nom de CUP TORTOSA – ALTER-
NATIVA ECOLOGISTA.
NOTA DE PREMSA
CUP TORTOSA – ALTERNATIVA ECOLOGISTA ha presentat la llis-
ta de la candidatura, formada per no mbroses
perso nes vinc ulades a difere nts movi-
ments socials del territori.
En acabar l’assemblea les persones de la llista i simpatitzants
s’han fet una fotografia de grup que serà el cartell de campanya
electoral. La CUP vol desmarcar-se així del personalisme propi
dels partits tradicionals i remarcar el carac̀ter col·lectiu del pro-
jecte.

CUP Tortosa

La CUP Tortosa presenta el programa i
la llista, junt amb Equo, 

per a les municipals de 2015
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El municipi del Perelló ha ini-
ciat les obres de restauració
d’una torre de telegrafia òpti-
ca originària del 1850.
Aquest tipus de torres van ser
el primer intent de l’Estat per
tal de realitzar comunicacions
a distància. La torre està
situada vora l’antiga nacional,
abans d’arribar al municipi. És
una torre de grans dimen-
sions, ja que s’havia de veure

a 15 quilòmetres, distància
respecte a la qual hi havia una
altra torre on es traslladava el
missatge. Els missatges ana-
ven a 500 km/h i tenien una
llargària de només uns 100
caràcters. Hi havia tres línies
a Espanya, Madrid-Cadis,
Madrid-Irun i Madrid-
Barcelona, passant per
València i Tarragona.
info: Diari de Tarragona.

El Perelló restaura una torre de
telegrafia òptica de fa dos segles

ACTUALITAT
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L'Associació Hotelera
Salou-Cambrils-La Pineda
preveu una ocupació del
90-95% en els establi-
ments oberts per Setmana
Santa, que són 52 dels 87
associats, és a dir, un
60%, aproximadament,
una xifra que el sector con-
sidera "no gaire elevada",
ja que "l'ideal seria que

obrís el 100% dels establi-
ments". 
Als càmpings de l'interior i
les cases rurals del delta
de l'Ebre les previsions són
optimistes, tot esperant
que el bon temps acabi
acompanyant: fregaran el
ple total durant els quatre
dies festius del cap de set-
mana, i ja han estat entre
el 50 i el 80% les jornades
prèvies. 
En general, el sector cons-
tata enguany lleugers
símptomes de millora de la
demanda.

El sector turístic català preveu millorar lleugerament els
resultats de l'any passat durant la Setmana Santa

La costa de Tarragona
espera un 90% d'ocupa-
ció i hi ha optimisme a les
Terres de l'Ebre.

La combinació de bon temps i de neu a les muntanyes fa pujar la demanda per sobre del 70% en punts de la costa

I sobre tot en punts de l’interior: es fregarà el ple total durant els quatre dies festius

ACN

La Vida Eco Village, tal com
se’n dirà el complex, ocuparà
una extensió de 32.558 m2 i
suposarà una inversió supe-
rior als 25 M€ a la urbanitza-
ció Tres Cales de l’Ametlla de
Mar. S’impulsaran pràctiques
d’autogestió ecològica en el
consum d’aigua i energia,
tant en la seva construcció -la
qual tindrà en compte mate-
rials ecològics-, com en el
funcionament regular un cop
posat en marxa, amb el
mínim impacte ambiental i de
contaminació. El projecte,
que ja compta amb els permi-
sos municipals, el suport de
la Direcció General de
Turisme  i l’Ajuntament, con-
templa la construcció de 100
apartaments de construcció

baixa de 1, 2 i 3 dormitoris, i
un hotel de 5 estrelles amb
25 suites de luxe. Tot, pensat
per a atendre les necessitats
de gent de més de 50 anys,
afavorint un sistema de com-
prensió social i serveis modè-
lics, amb grans espais d’en-

jardinament comuns, edifici
mèdic, biblioteca, centre de
salut i benestar, salons, cape-
lla, zona comercial i tallers.
La Vida Eco Villages, crearà
entre 150 i 200 llocs de tre-
ball directes al municipi.

La Vida Eco Villages, luxe i respecte amb l’entorn per a majors
de 50 anys, a l’Ametlla de Mar

El conseller d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig, ha
visitat aquest dilluns, 30 de
març, la seu central de
l’empresa Captio, líder a
Espanya en gestió de des-
peses de viatges d’empre-
sa, a Tortosa. Durant
aquesta visita a la nova
seu, de gairebé 400 m2, el
conseller Puig ha pogut
provar el software per a la
gestió de les despeses de
viatges de primera mà i, al
mateix temps, conèixer la
trentena de professionals
que conformen actualment
l’equip de Captio a Tortosa.
I és que, tot i tenir la seu a
les Terres de l’Ebre, Captio
compta amb delegacions a
Barcelona i Madrid i està en

plena expansió europea, a
punt d’obrir oficines a
França, Ita ̀lia i al Regne
Unit. Captio va multiplicar
per cinc la seva xifra de
negoci durant 2014. Joel
Vicient, CEO de Captio, ha
volgut remarcar que això

també ha sigut possible
gràcies a la participació de
socis inversors internacio-
nals, com Bankinter, Kibo
Ventures o THCAP entre
d’altres, que han invertit
prop de 4,5 milions d’euros
des de l’inici del projecte. 

Inauguració de les oficines 
de l’empresa Captio, a Tortosa

L’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre
(IDECE) ha decidit ajornar l’i-
nici de la campanya de nave-
gació pel riu Ebre, prevista
per aquest 1 d’abril, a causa
de l’alt cabal de l’Ebre.
L’IDECE, com cada any,
havia previst iniciar la cam-
panya de navegació aquests
propers dies de Pasqua, un
cop s’haguessin fet els tre-
balls de condicionament del
canal navegable. 
La senyalització amb boies,
el manteniment dels embar-
cadors, el servei de vigilàn-

cia i l’assistència a les
embarcacions i servei mòbil
de desinfecció de les bar-
ques; juntament amb el ser-
vei gratuït de vigilància i
accionament de les compor-
tes per superar el desnivell
de la resclosa de Xerta són
indispensables per iniciar la
campanya de navegació
amb totes les garanties.
Aquests treballs no s’han
pogut dur a terme per les
condicions del cabal actual
de l’Ebre, després de la
crescuda dels aiguats de les
passades setmanes i el
desembassament dels pan-

tans per la previsió de l’arri-
bada de les aigües del des-
gel dels Pirineus i, per tant,
l’IDECE no encetarà la cam-
panya de navegació.
Un inconvenient en l’aspecte
turístic d’aquests dies, però
que és la realitat.
Concretament, segons les
dades de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)
el cabal avui al seu pas per
Ascó és de 1.500 m3/s i la
seva previsió per la resta de
dies festius és de 1.200
m3/s, la qual cosa fa invia-
ble una navegació segura.

Contratemps:   L’alt cabal de l’Ebre retarda l’inici de la campanya de navegació pel riu aquest 2015

Les dades de la CHE preveuen un cabal de 1200m3/s, per aquests dies de pasqua. S’ajorna l’inici de campanya previst per ahir

FOTO: A. POLET
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Així com de la relació amb
la resta d'administracions,
la governança i la pròpia
gestió de la institució.
Abans de centrar-se en el
Pla d'Actuació Municipal
(PAM), que s'ha executat
amb un grau d'acompli-
ment superior al 90 per
cent, Bel s'ha referit a la
"cohesió, solidesa i trans-
versalitat" de l'equip de
govern que ha presidit
durant aquests quatre
anys, i a l'aposta per la
governança, tant a nivell
intern com extern, amb
accions de millora en parti-
cipació, transparència i
modernització de l'admi-
nistració. Va qualificar de
"més proper a la ciutada-
nia" el seu mandat, i ho va
il.lustrar amb la relació
permanent establerta amb
les entitats de la ciutat,
especialment les veïnals, a
través dels regidors de
barri i de les reunions en
les quals participa l'alcal-
de. En aquest punt, ha fet
un apunt sobre les

mocions presentades al
Ple municipal, per consta-
tar que una de cada tres
propostes fetes pels grups
de l'oposició han estat
aprovades. Bel va dedicar
un capítol a la relació de
l'Ajuntament amb la resta
d'administracions, que va
fructificar amb diferents
inversions, com és el cas
del nou embarcador fluvial
(Consell Comarcal), la
carretera Tortosa-Bítem o
la propera reforma del
pont de l'Estat (Diputació
de Tarragona), la rehabilita-
ció del pont del tren
(Estat), o les obres del PIN-
CAT, el centre educatiu de
Sant Llàtzer, la nova ofici-
na de turisme, l'Institut
Escola de Jesús, el sote-
rrament de la C-12 o el Pla
de Foment del Turisme, tot
plegat amb finançament
del Govern de la
Generalitat. La gestió de
l'Ajuntament també va
comportar un apartat ínte-
gre, que l'alcalde va dedi-
car a recordar l'eliminació
de l'extrajudicial, la reduc-
ció de l'endeutament, la
racionalització en la despe-
sa, la disminució del cost
en càrrecs de confiança i
regidors en dedicació
exclusiva (817.000 euros
menys en 4 anys) i la reor-

ganització de l'organitza-
ció municipal. L'alcalde va
centrar la seva conferèn-
cia a repassar les diferents
àrees de govern. Un capí-
tol important ha estat per
a l'àmbit de l'Urbanisme,
amb la rehabilitació del
centre històric via PINCAT,
i la resta d'actuacions
urbanístiques impulsades
per l'Ajuntament a la resta
de barris de la ciutat. Aquí
ha fet un apunt per desta-
car l'esforç en el manteni-
ment de la ciutat, amb
més de 30 carrers i places
asfaltats al llarg de tot el
mandat. L'àrea de Serveis
a les Persones, en els
seus apartats de Social,
Salut i Ensenyament, va
ocupar un dels blocs més
importants, en corres-
pondència amb la comple-
xa situació econòmica que
s'ha viscut durant els
últims anys. També la
Cultura, el Medi Ambient -
amb la nova gestió de l'en-
llumenat públic, la Mobilitat
-amb més de 11 quilòme-
tres de carrils bici de nova
creació, la Promoció -amb
vora 700 noves places d'a-
parcament gratuït i dos
nous aparcaments sote-
rrats i noves fires secto-
rials, el Turisme -amb una
nova oferta d'equipaments

i de promoció de la ciutat,
els Esports -amb la nova
Base Nàutica i Centre de
Tecnificació de Rem, la ciu-
tat cardioprotegida o el
nou espai de En el debat
posterior, l'alcalde es va
referir novament al projec-
te de nova piscina, per dir
que es continua trebalant
en un nou projecte des-
prés que l'empresa que
havia d'executar l'anterior
va fer fallida. Tanmateix,
Bel va reiterar que el seu

govern ha estat "l'únic que
ha intentat tirar endavant
aquest projecte". 
Sobre la polèmica sobre el
monument franquista, Bel
va avançar que si repeteix
com a alcalde convocarà
una consulta d'acord amb
el nou reglament de parti-
cipació ciutadana amb pro-
postes en positiu sobre el
futur del monument i no
sobre si s'ha d'enderrocar
o no.

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va fer balanç
dilluns del mandat muni-
cipal (2011/2015) que
és a punt de finalitzar
amb un detallat anàlisi
de l'obra de govern.

L’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i els regidors del seu
equip han presentat aquest
dijous la campanya “Millorant
els barris transformem
Tortosa”, amb la qual visitaran
els barris de la ciutat amb l’ob-
jectiu de recollir les propostes
i suggerències per fer el pro-
grama electoral dels propers
comicis. La presentació s’ha
efectuat a la confluència del
carrer Martorell amb l’avingu-
da Canigó, on s’està fent una
de les actuacions més impor-
tants en la recta final del man-
dat de Ferran Bel: l’obertura
definitiva de l’avinguda
Canigó, que permetrà millorar
la mobilitat a la ciutat des del
barri de Sant Llàtzer i crear un
important nombre de noves
places d’aparcament gratuït.
Tal com diu la nota de prem-
sa, les visites als barris, per
recollir informació i conèixer
de prop les inquietuds dels
veïns, ha estat una constant
en el govern de Ferran Bel, bé
sigui amb les seves reunions
amb les associacions de
veïns o mitjançant la figura del
regidor de barri. L’acció que
s’ha presentat pretén, sobre-
tot, recollir informació, però
també divulgar les més de
500 actuacions que s’han fet,
al llarg de tot el mandat, en
tots els barris i pobles de
Tortosa. Les veïnes i veïns
podran adreçar-se personal-
ment a l’alcalde i als membres
del seu equip entre els dies  9
i 18 d’abril.

“Millorant els
barris

transformem
Tortosa”

L'alcalde, Ferran Bel, fa balanç del mandat que ara acaba
«amb un exhaustiu repàs a l'obra feta»

Conferència efectuada a la Cambra de Comerç, dilluns

TORTOSA

Oficina de turisme a l’Ebre
La Generalitat la inaugura

El senador adverteix que proposar un
sistema “d’amagat a les Cambres”,
“sense donar veu a la comunitat cien-
tífica” ofereix resultats “sota sospita”.
El portaveu de CiU a la Comissió
d'Hisenda del Senat, Ferran Bel, ha
reclamat al ministre del ram, Cristóbal
Montoro, durant la seva interpel·lació
al Ple de la Cambra, “més transparèn-
cia i claredat” amb les balances fis-
cals davant la proposta efectuada pel
Ministeri. Bel ha destacat que les deci-
sions preses al voltant “d’aquesta
situació genera una absoluta incom-
prensió entre els catalans”. I ha afegit:
“Hem sentit fins i tot a Esperanza
Aguirre en aquesta línia i volem el
detall d'aquests mètodes i voldríem el
compromís que es publicaran les
dades sistemàticament. Ens agrada-
ria conèixer l'origen d'aquest sistema,
¿per què no volen publicar les balan-
ces amb la metodologia aprovada?”. 

Bel  reclama a Montoro 
al Senat ‘més
transparència’

Amb les balances fiscals
El candidat del PSC a l’alcaldia d’Amposta, Francesc Miró, ha presentat els principals
punts del programa electoral amb què es presenta a les eleccions municipals el 24
de maig vinent amb l’objectiu de liderar el canvi serè que necessita Amposta. El diri-
gent socialista ha destacat com a principals eixos l’Amposta de les persones, el lide-
ratge territorial i la rebaixa d’impostos. “Els socialistes som la garantia de canvi i per-
què aquest sigui possible cal el suport majoritari de la ciutadania que permeti un
canvi real a la nostra ciutat”. La creació d’una Oficina d’Atenció a les Persones és una
de les principals propostes del programa socialista que també incorpora multiplicar
per deu l’import actual per a beques de transport universitari i un programa progres-
siu de gratuïtat per a llibres escolars. L’actual conjuntura econòmica ha condicionat
i molt la confecció del document del PSC per a Amposta. “Cada cas, cada família
amb persones a l'atur és un patiment, un drama que exigeix una resposta immedia-
ta per part de l'Ajuntament”. Per això els socialistes per a aconseguir el necessari
impuls econòmic a la ciutat proposen un pla de xoc per a l’ocupació, la signatura de
convenis amb la URV i la convocatòria de beques per a estudis específics. També es
comprometen en invertir 500.000 euros anuals en plans d’ocupació, posar en marxa
un viver d’empreses i destinar més recursos al turisme. La rebaixa dels impostos,
sagnants a Amposta, és un altre dels compromisos de Francesc Miró. En la mateixa
línia, per millorar el servei i afavorir les persones, Miró proposa la gratuïtat del trans-
port urbà.  Per al candidat socialista, Amposta “ha de ser motor, impulsant noves
dinàmiques en l’impuls al nostre lideratge territorial”. Millora de les comunicacions,
de les carreteres, presència en els Jocs del Mediterran 2017, suport al comerç i
capitalitat cultural. En aquest darrer extrem, el programa recull la proposta de crea-
ció del Conservatori de Música i nous cicles formatius d’art i disseny a ESARDI.

‘El canvi serè de Francesc Miró per a
Amposta’

Presentació del programa electoral

El conseller d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig, acom-
panyat de l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha inau-
gurat aquest dilluns a
Tortosa la primera Oficina
d’Informació Turística de la
Generalitat a les Terres de
l’Ebre. La nova oficina d’in-

formació turística, gestiona-
da conjuntament per la
Generalitat i l’Ajuntament de
Tortosa i ubicada a l’Edifici
de l’Escorxador, neix amb la
voluntat d’esdevenir l’oficina
de referència i centre de
dinamització econòmic i
turístic del territori.



DIJOUS 2    
D’ABRIL
DE 2015

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

5www.mesebre.cat

«»
«»

La Ponència ambiental, a
proposta de la Direcció
General de Polítiques
Ambientals, ha aprovat l’in-
forme ambiental del projec-
te de connexió elèctrica
submarina a les Salines de
la Trinitat, promogut per
Endesa Distribución
Eléctrica SLU. El projecte
preveu la instal·lació d’un
cable elèctric entre les
dues ribes de la badia dels
Alfacs. Amb això s’assegu-
ra la qualitat del subminis-
trament, que actualment es
veu afectat per les llevanta-
des que desplacen o tren-
quen la barra del
Trabucador i afecten l’ac-
tual línia aèria, i per acci-
dents amb els estels de

surf que causen curtcir-
cuits, aturant el pas de
corrent elèctric.
El traçat d’unió entre les
dues ribes de la badia és
bàsicament en línia recta
entre el punt de sortida, al
costat del canal de Sant
Pere, i el d’arribada, a les
Salines de la Trinitat. Un
petit tram, proper a les
muscleres existents
enfront del canal de Sant
Pere, modificarà lleugera-
ment el seu traçat per
esquivar-les. El cable anirà
soterrat a un metre de
fondària amb una tècnica
que implica l’aspiració del
fons marí, la inserció del
cable al fons i la col·locació
del material extret sobre la
rasa. Aquesta tasca la
desenvoluparà al llarg dels

4.600 metres centrals de
la traça dins la badia dels
Alfacs un vaixell especial,
dissenyat amb aquesta
finalitat. A ambdós extrems
de la línia, on per calat no
pot accedir el vaixell, la
rasa -d’un metre d’amplada
aproximadament- es farà
amb retroexcavadores.
Aquesta tècnica
d’instal·lació del cable és
relativament de baix impac-
te sobre el medi. Malgrat
això, caldrà aplicar mesu-
res preventives i correcto-
res per minimitzar els efec-
tes que puguin tenir sobre
l’aigua de la badia, les mus-
cleres, les praderies de
fanerògames (Cymodocea
nodosa) o altres espècies
protegides com la nacra
(Pinna nobbilis), un bivalve

Ede grans dimensions.
Per garantir una afectació
mínima de la extensió del
cable sobre la badia es
pendran diverses precau-
cions.

L’ens comarcal del Baix
Ebre ha posat en funciona-
ment EbreTerra, Centre
d’Inspiració Turística. Un
centre totalment innovador
que permetra ̀ confluir en
un mateix edifici la projec-
ció turística, la formació, la
professionalització, la des-
coberta dels municipis i els
seus atractius turístics, la
gastronomia i l’enfortiment
empresarial del sector,
entre moltes altres coses.
Per al president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, EbreTerra, que
ha tingut un cost de gaire-
bé 1.500.000€, suposarà

“un espai de refereǹcia i de
valor afegit per al conjunt
de les Terres de l’Ebre”.
Soler ha destacat que
“amb EbreTerra no només
estem parlant d’un centre
mitjançant el qual es podrà
donar servei i informació
als turistes a través de les
noves tecnologies, sinó
que també estem parlant
d’un centre a través del
qual es podra ̀ projectar el
producte turístic del territo-
ri”.
A més a més, Soler ha
explicat que “un dels altres
aspectes rellevants del
centre és l’assessorament

empresarial i la possibilitat
de poder formar als profes-
sionals del sector i a les
persones que estan deso-
cupades per tal d’ajudar-
los en la seva inserció labo-

ral”. De fet, en breu s’anun-
ciara,̀ en aquesta línia, un
curs d’operacions
bàsiques de cuina que
tindrà lloc en una aula on
estan ubicades 15 cuines

industrials. A EbreTerra
també es podra ̀ rebre la
diversa cartera de serveis
de l’ens comarcal del Baix
Ebre així com els serveis
de turisme.

El Consell Comarcal del Baix Ebre inaugura EbreTerra amb la finalitat
d’enfortir i desenvolupar el sector turístic

Homs visita el
Montsià

Informe ambiental del projecte de connexió elèctrica 
submarina a les Salines de la Trinitat

Donarà subministrament elèctric i permetrà desmantellar l’actual línia aèria que recorre la barra del Trabucador

Ha tingut un cost d’1.500.000 Euros

ACTUALITAT

Territori i Sostenibilitat
ha aprovat l’informe

El conseller de la
Presidència, Francesc
Homs, ha assegurat aques-
ta setmana que “la inde-
pendència porta progrés,
benestar i oportunitats per a
la gent, desmentint les teo-
ries que diuen que la inde-
pendència porta als mals de
l’apocalipsi”. El conseller
Homs ha fet aquestes decla-
racions durant la seva visita
a Santa Bàrbara on ha inau-
gurat el Parc de la
Independència. “Quan un
país o un municipi s’indepen-
ditza ningú vol tornar a la
situació anterior”, ha asse-
gurat el conseller de la
Presidència fent referència
a la separació de Santa
Bàrbara del municipi de La
Galera. Posteriorment, el
conseller Homs s’ha traslla-
dat a Ulldecona on ha inau-
gurat la reforma del Molí
d’Oli Cèsar Martinell, que
actualment s’utilitza com a
oficina de Turisme. El conse-
ller de la Presidència ha
aprofitat per celebrar aques-
ta iniciativa i felicitar el con-
sistori per la seva tasca
dels darrers anys.

Josep Pitarch,
candidat del
PSC a la Ràpita

Josep Pitarch tornarà a
encapçalar la candidatura del
PSC de La Ràpita amb vista a
les properes eleccions muni-
cipals després que així ho
aprovés l’agrupació local del
partit. Els socialistes rapi-
tencs aposten per l’experièn-
cia de Pitarch, que porta 12
anys a l’ajuntament, els 10
primers com a primer tinent
d’alcalde i els 2 darrers a l’o-
posició, després que el grup
municipal Socialista trenqués
l’acord que s’havia formalit-
zat amb CIU després de les
passades eleccions.

A. POLET
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El conseller d’Empresa i
Ocupació Felip Puig s’ha
compromès en la seua pri-
mera visita al Centre
d’Interpretació del
Ferrocarril i a la Cotxera del
Tren Turístic de Móra la
Nova a reforçar el suport a
aquest projecte que ha d’u-
nir per tren la Costa
Daurada amb les terres de
l’interior, des de Tarragona,
passant per Reus i Móra la
Nova i fins arribar en una
darrera fase fins a Casp. El
conseller ha assegurat que
és un projecte que “té

potencialitat” tant “des del
punt de vista de recuperació
del patrimoni com de recurs
turístic” i ha recordat que
des de fa temps ja se li està
donant suport des de la
Generalitat en temes de
plans d’ocupació i senyalit-
zació, entre d'altres. El con-
seller ha manifestat que
“s’ha de mirar enguany o
l’any que ve el seu estat per
veure si pot ser un dels pro-
jectes que acabi eclosio-
nant” els propers anys, sem-
pre tenint en compte les
prioritats de país. 

El conseller d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat, Felip Puig, ha visitat
aquesta setmana, on ha formalitzat un
acord amb l’alcalde, Joan Piñol, per al
finançament de les obres del condi-
cionament dels espais destinats al
mercat setmanal. Aquest acord esta-
bleix que la Generalitat destinarà un
total de 25.000 euros a la millora d’a-
questa oferta comercial, un dels prin-
cipals elements d’atracció del munici-
pi. El mercat setmanal de marxants
s'instal·larà en uns terrenys situats a
la zona dels ponts sobre l'Ebre, a l'illa
de Saurí. L'acord signat contribuirà a
les despeses d'adquisió dels terrenys

i a la dotació de serveis del recinte.
D’altra banda, la consellera de
Benestar Social i Família, Neus Munté,
també visità Móra d’Ebre, en aquest
cas, dissabte.

Nou mercat setmanal de Móra d’Ebre

Ja està disponible a les
botigues d'Apple i
Android la nova APP Fes
Goig Ascó!, de descàrre-
ga lliure, que permetrà
als usuaris enviar un avís
als serveis municipals
sobre incidències a la via
pública. L'APP permet
que l'usuari faci una o
vàries fotografies de la
incidència i escrigui qual-
sevol comentari.
L'aplicació localitzarà
exactament el lloc de la
incidència i els serveis
municipals es posaran en
contacte amb l'usuari per
informar-lo de l'estat de
ressolució.

‘Fes Goig Ascó!’

Atès que fins ara no s’havia
organitzat cap trobada d’a-
questes característiques a
la Ribera d’Ebre, aquesta
primera Jornada
d’Onomàstica es presenta
com una bona oportunitat
per estudiar i divulgar la
toponímia i l’antroponímia
riberenca i de les comar-
ques veïnes.  Els objectius
de la jornada són fer una
aproximació al coneixement
dels noms de lloc i de per-
sona de la Ribera i munici-
pis veïns, actuals o del pas-
sat; difondre els estudis d’o-
nomàstica, generals o
locals; contribuir a l’o-
nomàstica catalana amb els
resultats de les recerques a
les Terres de l’Ebre o, entre
altres, fomentar l’estudi i
divulgació de l’onomàstica
local i relacionar-la amb la
de les comarques veïnes.
Serà el 17-18 d’octubre.

Jornada
d’Onomàstica de
la Ribera d’Ebre 

Projecte del tren turístic,
compromís per impulsar-lo

De Felip Puig, a Móra la Nova

La Generalitat hi destina 25000 euros

El conseller
d’Empresa i
Ocupació de la
Generalitat, Felip
Puig, acompanyat de
l’alcalde de Gandesa i
president del Consell
Comarcal de la Terra
Alta, Carles Luz, ha
inaugurat a Gandesa les instal·lacions del Centre Empresarial
de la Terra Alta, un viver d'empreses situat al polígon indus-
trial La Plana.
Aquest centre empresarial té una capacitat per a acollir deu
empreses i disposa d'un seguit de serveis compartits que
permetran l'inici de l'activitat econòmica a emprenedors de
la comarca o que vulguin iniciar el seu projecte a la Terra Alta.

Nou Centre Empresarial 

De la Terra Alta

Les obres d’arranjament i
remodelació del carrer
Prim i d’una part del
carrer Unió de Móra la
Nova inaugurades aques-
ta setmana, es van iniciar
el passat mes de gener i
s’han finalitzat en el
temps previst, en menys
de tres mesos. En con-
cret, els treballs han afec-
tat el carrer i la travessia
de Prim i el tram de
ponent del carrer Unió, al
nucli antic de la població.
Segons ha ressaltat l’al-
calde, Ferran Bladé, en
l’acte d’inauguració:
“amb aquesta actuació
prevèiem tancar  l’impor-
tant projecte de rehabilita-
ció del nucli antic que
vam iniciar l’any passat
per tal de dotar aquesta
part del nostre poble de
serveis de qualitat, amb
paviments i voreres reno-
vats i amb reducció de les

barreres arquitectòni-
ques, tot pensant amb els
vianants i en millorar la
qualitat de vida dels seus
veïns per incentivar-ne la
vida en aquesta zona,
però un cop vist l’estat
d’altres carrers la nostra
intenció seria continuar
amb aquestes millores al
nucli antic. Els següents
carrers a arranjar podrien
ser el Sant Josep, la part
baixa del Sant Domènec,
l’Hostal i el que afecta la
Plaça de la Verdura”.
Pel que fa a l’obra en el
carrer Prim i el tram de
ponent del carrer Unió,
amb un cost total de
296.000 euros, ha con-
sistit en l’arranjament i
renovació dels serveis
urbanístics bàsics (sane-
jament, aigua potable,
pluvials i soterrament
d’una part d’enllumenat
públic) i en la reposició

dels serveis afectats (tele-
comunicacions), així com
en la pavimentació i ade-
quació de tota l’àrea més
adaptada als vianants i
amb un disseny que s’a-
diu més amb la zona anti-
ga, amb un paviment
d’una sola alçada de dife-
rents colors per delimitar
la zona del trànsit i la dels
vianants i defugir de la
construcció de voreres en
alt. Aquesta actuació és
la segona fase del projec-
te de rehabilitació del
nucli antic endegat per
l’Ajuntament de Móra la
Nova. La primera fase de
l’actuació es va dur a
terme al tram de llevant
del carrer Unió. Les obres
es van desenvolupar
entre els mesos de
setembre i desembre de
l’any passat i van tenir un
pressupost total de prop
de 170.000 euros.

Inauguració de les millores dels 
carrers Prim i Unió de Móra la Nova

‘Milloren la qualitat de vida dels veïns del Nucli Antic’
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Aquest dilluns s’ha presen-
tat públicament la plata-
forma ciutadana ‘Sumem
Amposta’. L’objectiu,
segons nota de premsa,
donar suport a la candida-
tura d’Adam Tomàs per tal
de propiciar un canvi en el
govern de l’Ajuntament
d’Amposta. La plataforma,
que ha estat impulsada
per una quinzena de per-
sones de la societat civil i
del món associatiu
ampostí, veu ‘necessari’
que després de 28 anys
de govern de CiU es porti
a terme un canvi en
l’Ajuntament. 
Davant la Biblioteca
Comarcal Sebastià Juan
Arbó, Oriol Fuster, traduc-
tor i periodista actiu en
l'associacionisme local;
Inés Martí, mestra de

primària al col·legi
Soriano Montagut; i
Carmen Grau, professora
de l’Institut de
Tecnificació, pertanyents
cadascun d'ells a dife-
rents generacions, han
explicat objectius i
accions. 
Fuster ha subratllat que
‘és necessari un canvi a
Amposta’. Aposten per la
candidatura que aglutina,
al voltant de la figura
d’Adam Tomàs, diverses
sensibilitats de l'esquerra
i la societat civil amposti-
nes. Representa, conside-
ren, una proposta ‘oberta,
transformadora i necessà-
ria des de la proximitat’. 

La pri-
mera acció que ha portat
a terme la plataforma ciu-
tadana, ‘és la redacció

d’un manifest per tal que
s’hi sumin tots aquells
ampostins i ampostines
que també veuen neces-
sari el canvi i vulguin
donar suport públic a la
candidatura que
encapçala Tomàs.
Per tal de recollir les adhe-
sions a la plataforma s’ha
habilitat la pa ̀gina web
www.sumemamposta.cat
i el correu electrònic mani-
fest@sumemamposta.cat

Suport a la candidatura encapçalada

per Adam Tomàs
A través de la Plataforma ‘Sumem Amposta’

Convergència i Unió va presen-
tar, Jordi Curto com a candidat
al Perelló per a les properes
eleccions municipals. Segons
nota de premsa, en la seva
presentació, l’alcaldable va
recordar que en les passades
eleccions CiU va guanyar, però
que no va governar perquè
PSC i ERC van reeditar el
pacte de l’anterior mandat, i es
va mostrar crític amb l’acció
de govern d’aquestes dues for-
macions: “sobretot els últims 4
anys han sigut molt negatius
per al poble, els dos partits
que ens governen estan per-
duts i desunits, i el que és pit-
jor, la seva incapacitat ens
està fent perdre el tren a tot el

poble”. Curto també va
reconèixer que “aquests són
moments complicats”, però es
va mostrar convençut que
“amb ganes, convicció i les
idees clares es pot fer molt,
moltíssim. Per sort al poble
tenim molts exemples d’em-
prenedors, molts d’ells joves,
que estan fent el que el seu
Ajuntament no fa: estirar del
carro”. La presentació de Jordi
Curto va anar a càrrec del con-
seller de Territori i
Sostenibilitat i membre del
Comitè Executiu Nacional de
CDC, Santi Vila, que va apuntar
que el proper 24 de maig “hi
haurà dos tipus de candidats:
els que s’amaguen darrere de

la bandera perquè no tenen res
més que oferir i els que seran
capaços de donar la cara pel
seu poble”. En l’acte també hi
va intervenir el president
comarcal de CDC del Baix
Ebre, Lluís Soler, que va mos-
trar-se crític amb l’actual
govern: “Conec bastant bé la
majoria de pobles ebrencs, i
puc dir que els perellonencs
són gent valenta orgullosa i
amb les idees clares. Per
desgràcia, tenen una clara
manca de sintonia amb el
govern que tenen a
l’Ajuntament. No poden perdre
més trens, han de pujar al tren
del futur i del progrés o que-
dar-se a l’estació de l’apatia i

els desenganys”. En relació
amb el candidat, Soler va
apuntar que “el conec molt bé
i des de la vicepresidència del
Consell i la presidència del
Consorci del Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià ha
demostrat sobradament el seu
rigor, capacitat de gestió i
visió de futur. Tenir-lo al Consell
ha sigut una gran sort”.
Jordi Curto Escribà, de 43
anys, és empresari del sector
agroalimentari i pare de famí-
lia. Actualment exerceix com a
Vicepresident del Consell
Comarcal del Baix Ebre i com a
President del Consorci de
Desenvolupament  del Baix
Ebre i Montsià.

Jordi Curto: «amb ganes, convicció 
i idees clares es pot fer molt pel Perelló, moltíssim»

El regidor i portaveu
municipal d’Esquerra de
Tortosa, Josep Felip
Monclús, i el secretari
d’Organització de la sec-
ció local d’ERC de
Xerta, Rubèn Alegria,
han donat a conèixer la
moció que presentaran
a debat en els pròxims
plens municipals.
Segons la nota d’ERC, la
moció demana, en pri-
mer terme, que els ajun-
taments de Tortosa i de
Xerta compareguin com
a part demandant en la
querella contra l’Estat
espanyol per crims con-
tra la humanitat, per l’a-
fusellament dels seus
alcaldes republicans. La
moció fa referència als
alcaldes Josep
Rodríguez Martínez, de
Tortosa; Daniel Mayor
Martínez, de Xerta, i
Agustí Ventura Pino, de
l’Aldea, on també es
presentarà al plenari.

Querella a
l’Estat espanyol
pels crims
contra la
humanitat

Aquesta nova actuació
s’emmarca en la voluntat
de continuar millorant el
traçat de la Via Verda per
tal de facilitar el trànsit
dels turistes i dels habi-
tants del territori que fan
ús d’aquest atractiu turís-
tic. En total s’han il·luminat
dos túnels, un de 529m i
un altre de 262m, amb un
nou sistema d’il·luminació
antibandàlic i amb energia
renovable solar fotovoltai-
ca. Els punts de llum són
de tecnologia led, de 5
vats cadascun, i estan sub-
ministrats per una bateria
que es carrega a partir d’e-
nergia elèctrica gràcies a
la llum del sol.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, el consell de
Turisme, Alfredo Ferré, el
gerent de l’ens comarcal,
Kilian Franch, el president
del Consell Comarcal de la
Terra Alta, Carles Luz, i el
diputat provincial Pere
Panisello han visitat el nou
tram il·luminat per compro-
var de primera ma ̀ els tre-
balls realitzats.

En aquest sentit, el presi-
dent de l’ens comarcal,
Lluís Soler, ha destacat
“l’aposta decidida que ha
realitzat tots aquest anys
l’ens comarcal del Baix
Ebre per tal d’adequar el
recorregut de la Via Verda
i millorar un dels actius
turístics més rellevants del
conjunt del territori”. En la
mateixa línia, el president
del Consell Comarcal de la
Terra Alta, Carles Luz, ha
subratllat que “anualment
són moltes les persones
que visiten la Via Verda i,
per aquest motiu, hem de
continuar treballant per
prestar el millor servei pos-
sible als turistes i als veïns
que diàriament fan el reco-
rregut de la via”.
En total la inversió ha
ascendit a 17.914€ i s'em-
marca en el projecte Xarxa
Ebrebiosfera, gestionat pel
Consell Comarcal del Baix
Ebre. Un 40% d’aquesta
inversió ha estat a càrrec
de la Diputació i la resta ha
estat a ca ̀rrec de la
Direcció General de
Turisme.

Il·luminen els túnels de la Via
Verda, entre l’estació 

de Pinell de Brai i Benifallet
Els Consells Comarcals del Baix Ebre i la Terra Alta

“Es necessari un canvi

per Amposta”
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Segons nota de premsa de
Ciu Deltebre, “èxit rotund
d’assistència a l’acte de pre-
sentació pública de Lluís
Soler com a candidat a
l’alcaldia de Deltebre”. De
fet, més de 600 persones
van omplir la sala d’actes
del Delta Hotel.  
El candidat de CIU a  l’alcal-
dia de Deltebre, Lluís Soler,
es va mostrar “emocionat”
per tot el suport rebut i va
subratllar que “estem  fent
el  primer pas per aconse-
guir el nostre objectiu:  can-
viar  Deltebre”. Soler va
explicar que “com a ciuta-
dans no ens hem de confor-
mar ni resignar amb el muni-
cipi actual, hem de ser
capaços d’il·lusionar-nos, de
treballar conjuntament per
aprofitar els recursos que
tenim, de convertir la resig-

nació amb força de treball,
de convertir Deltebre en un
municipi  que sigui  un refe-
rent d’excel.lència”.   
Soler va detallar que “per
aconseguir tot això estem
realitzant una mobilització
més social que política,
Estem formant un equip plu-
ral, transversal i plenament
capacitat per situar
Deltebre al lloc que es
mereix”.  Alhora,  Soler va
afirmar que “per a poder fer
aquest canvi  necessitem
una majoria forta que ens
doni suport.  Si  hem de
caure  en  la  rutina  històri-
ca  d’aquest  ajuntament,
continuarem  a  l’oposició  ja
que nosaltres  no  volem
perdre el  temps, volem can-
viar Deltebre”. 
A part de la ciutadania i
associacions i entitats de

Deltebre, Soler també va
rebre el suport d’un gran
nombre de càrrecs  institu-
cionals  i  de  partit. 

Acte innovador
El  coordinador  de  CDC,
Josep  Rull,  va destacar
que  “aquest  és  un  acte

que  s’escapa  de  la  nor-
malitat, no  només  pel  for-
mat  tan  original,  sinó  que
també per  la gran quantitat
de gent que s’ha congregat
per tal de donar suport a
Lluís i al seu projecte de
canvi. Un acte  de referèn-
cia per a tota Catalunya”.

CiU veu un rerafons electoralista, «arriben tot just el dia que es convoquen les eleccions»

Cinta Agné, alcaldable ERC 
a Móra d’Ebre

ACC10 i la Cambra de Comerç de Tortosa van presentar
el Pla Àfrica. ACC10 acompanya a les empreses catalanes
en els seus  projectes a Àfrica Subsahariana a través de la
seva xarxa d’assessorament a Àfrica, a les ciutats de
Johannesburg i l’antena a Accra que dona cobertura a
Ghana, Nigèria, Costa d’Ivori, Benín, Togo i Burkina Faso.
Segons comenta Carmen González, cap de Mercats d’Àfri-
ca i Orient Mitjà d’ACC1O, per facilitar la plena implantació
comercial i productiva a l’Àfrica posen a la disposició de
les empreses el coneixement, l’experiència i les estructu-
res del Centre de Promoció de Negocis d’ACC1Ó. De la
mateixa manera ACC1Ó, impulsa el “Club Àfrica
Subsahariana” amb l’objectiu de crear un espai de treball
amb un grup d’empreses per a que puguin compartir expe-
riències. A la mateixa jornada, la Cambra de Comerç de
Tortosa -especialista en mercats de l’Àfrica Central- va fer
una presentació de Guinea Equatorial com a “Hub” regional
dels països de la Comunitat econòmica i monetària de l’À-
frica Central. Francesc Minguell, gerent de la Cambra de
Comerç de Tortosa, va explicar els avantatges i inconve-
nients de donar  el pas a la internacionalització de les
empreses del nostre territori cap als mercats emergents
de l’Àfrica. Finalment José Mª Chavarria, director de HIFE
(empresa de serveis en el sector de transport de viatges i
altres relacionats) com a cas d’èxit d’implantació d’una
empresa del nostre territori a Guinea Equatorial, va fer una
presentació de HIFE GE explicant  principalment l’esforç de
adaptació a un país amb una cultura i tradició diferents.

Pla Àfrica

Concretament s'han aprovat
les bases reguladores d'a-
quests ajuts. La nova línia
d'ajuts, que de moment no té
partida pressupostària, anirà
destinada a les famílies afec-
tades per les transmissions
de l'habitatge habitual en el
supòsit d'una execució hipo-
tecària. Entre els requisits
per accedir-hi hi ha el d'estar
empadronat a Deltebre, amb
una antiguitat mínima de dos
anys; que cap de les perso-
nes de la família tingui un
habitatge diferent de l'habi-
tual en propietat i que l'habi-
tatge pel que es demana l'a-
jut sigui el de residència habi-
tual i permanent. L'alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, es mostrava satis-
fet "per posar al servei de les
persones aquesta línia d'a-
juts. Estan pensats i treba-

llats de forma consensuada
per arribar a aquelles famí-
lies que més ho necessiten.
Demostren que des de l'ad-
ministració local, tot i ser la
que menys recursos disposa
i no tenir competències en la
matèria, intentem ajudar als
nostres veïns".
Per al portaveu de CiU, Lluís
Soler, "aquest ajuts arriben
quan tots els ajuntaments ja
els han aprovat" mentre
subratllava "tot just arriben el
dia que es convoquen les
eleccions municipals". Des
del Partit Popular, Joan
Bertomeu, defensava haver
votat a favor "qualsevol ajut
és bó, tot i que el de
l'Ajuntament de Deltebre és
petit" i recordava " el PP ha
aprovat moltes mesures d'a-
juts a les famílies més neces-
sitades, com la dació en
pagament; i ara al març va
aprovar un decret de bones
pràctiques en el qual no hi
haurà desnonaments fins al
2017". Un altre punt a desta-
car a l'ordre del dia ha estat
la proposta d'aprovació ini-
cial d'imposició i ordenació
de contribucions especials
per al finançament de les
obres d'urbanització de la
zona V de Riumar (2a fase)

sectors A, B i C, amb un
pressupost d'execució
1.799.901€. L'Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, explicava "que
aquest és el primer pas per
poder posteriorment licitar
una obra que cal posar en
marxa, dins les nostres pos-
sibilitats, per posar Riumar a
l'altura que es mereix". Lluís
Soler, portaveu de CiU,
defensava la seva abstenció
tot i destacar "estem total-
ment d'acord amb el projecte
perquè són unes obres que
s'han de fer" mentre insistia
"no estem d'acord en apro-
bar unes contribucions espe-
cials amb les eleccions a
tocar, amb Riumar vam
començar la casa per la teu-

lada". El PP hi ha votat a
favor perquè segons parau-
les de Joan Bertomeu "és
una obra necessària, que cal
posar en marxa. El que no
ens sembla bé són els per-
centatges de les contribu-
cions ja que les considerem
massa elevades".
La mateixa sessió plenària ha
donat compte de la justifica-
ció del seguiment del pla d'a-
just del 4t trimestre al
Ministeri d'Hisenda i a la
Generalitat de Catalunya.
Finalment el ple ha aprovat,
amb el vot a favor d'ERC,
PSC, PP i l'abstenció de CiU,
l'acord de ratificació d'apro-
vació de les bases específi-
ques de subvencions exercici
2015.

Deltebre impulsa ajuts socials per a famílies

amb problemes relacionats amb l’habitatge

El Ple de Deltebre ha
donat el primer pas per
impulsar una línia d'ajuts
socials per a famílies del
municipi amb problemà-
tiques relacionades amb
l'habitatge.

«Més de 600 persones donen el tret de sortida al

canvi de Deltebre»
Josep Rull, coordinador General de CDC, va destacar que “fou un acte de referència per a tota Catalunya” 

ACTUALITAT

El passat dissabte 28 de març es va fer l’acte públic de presen-
tació de la candidata d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Alcaldia de Móra d’Ebre, Cinta Agné. Davant les 80 persones
que omplien el Local de la Democràcia de Móra d’Ebre, Agné va
agrair la confiança que li ha fet Esquerra per encapçalar la can-
didatura i va mostrar la voluntat de treballar de manera construc-
tiva per millorar el benestar dels seus ciutadans, acompanyada
dels set primers candidats que la seguiran a la llista electoral.
La candidata republicana va destacar la renovació de la llista
amb cares noves i joves plens d’il·lusió i voluntat per aportar
idees noves.

Les Passions són grans obres de teatre popular català
a càrrec d'actors amateurs, que tenen per argument
els darrers moments de la vida de Jesucrist a la Terra,
i especialment, la seva Passió, Mort i Resurrecció. A
Ulldecona i a Vilalba se’n podrà gaudir. 

Actualitat
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ISABEL CARRASCO

CRAC de la setmana: Anna  Algueró, Presidenta d’AFATE 
“AFATE: ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS MALATS D'ALZHEIMER DE LES TERRES DE L'EBRE”
Ana Algueró Caballé
Tortosa 1951
Casada, dos fills
Llicenciada en Psicologia
Màster en Neurociències
Presidenta AFATE
Tinent d’Alcalde i
Regidora de serveis
socials de l’Ajuntament
de Tortosa
Membre actiu de diver-
ses entitats i associa-
cions de caràcter social.

Més Ebre: Que és, quan i
perquè neix AFATE
Ana Algueró Caballé:
AFATE és l’Associació de
familiars i malalts
d’Alzheimer de les Terres
de l’Ebre.
Fa més de 20 anys que des
de Tortosa, ajudem a les
persones i famílies afecta-
des, informant, formant i
acompanyant.
Neix d’una necessitat. El
meu pare va tenir la malal-
tia d’Alzheimer i vaig bus-
car ajuda... llavors només
estava l’associació de
Barcelona. Em vaig fer
sòcia i em van ajudar mol-
tíssim... després quan em
van demanar si volia orga-
nitzar quelcom al sud de
Catalunya, vaig creure que
havia de tornar tot el que
havia rebut...i així, amb dos
persones més, vàrem crear
AFATE...i fins ara.
ME: Quantes persones hi
treballen? 
AAC: Actualment vuit per-
sones contractades a
temps parcial. Pensa que
tenim tallers d’estimulació
cognitiva per als nostres
malalts a Tortosa,
Roquetes, Camarles i
Ametlla de Mar. Tenim peti-
cions d’altres poblacions

però el nostre pressupost
no creix tan de pressa com
les necessitats...
ME: Els voluntaris/ies,
aquests «àngels» d'AFATE
AAC: Gràcies a ells podem
tirar endavant els tallers...
cada malat necessita una
teràpia personalitzada
segons el seu nivell. Tenim
voluntaris i també estu-
diants en pràctiques de
diferents especialitats soci-
sanitàries, que amb el seu
suport fan que poguéssim
atendre a totes les perso-
nes que ho requereixen,
sota la direcció del perso-
nal especialitzat.
ME: Dissabte passat, èxit
total al Felip Pedrell al con-
cert de Joan Rovira en
benefici de l'Alzheimer, no?
AAC: Va ser fantàstic! Joan
és un crac total! La gent
s’ho va passar molt bé i
vam cantar fent palmes
acompanyant- lo...
És emocionant veure que la
gent fa pinya per una causa
com l’Alzheimer, acompan-
yant a un gran artista en el
seu triomf a la seva terra...
encara tinc la pell de galli-
na.
ME: En aquesta edició hem
posat, a la pàgina de gas-
tronomia, uns consells «d'a-
liments per la ment» de la
doctora Mª José Roselló
col·laboradora en molts
actes d'AFATE. Que ens
pots dir de la Mª José? 
AAC: És una molt bona
amiga. Ens ajuda sempre.
És d’admirar la seva sensi-
bilitat cap als nostres
malalts i les famílies. Cada
cop que ve a Tortosa ens fa
una xerrada o un taller per
cuidar nos millor.
La darrera conferència va

estar un èxit total. Sempre
podem aprendre coses
escoltant-la!
ME: Ajuntaments solidaris?  
AAC: És una iniciativa de
CEAFA, que és la
Confederación Española de
Familias con Alzheimer, que
va pensar implicar molt
més als Ajuntaments, enti-
tats, associacions, altres
administracions...etc.
en la lluita contra
l’Alzheimer.
Així els ajuntaments es
comprometen públicament,

mitjançant un acord de Ple,
a ajudar a les associacions
en totes aquelles activitats
que es relacionen en la
malaltia.
Es va signar el primer
acord a la ciutat de
Sangüesa i a partir d’aquí
es van anar afegint
Ajuntaments.
He d'agrair als companys
de l’Ajuntament de Tortosa,
que fos el primer ajunta-
ment de Catalunya que va
signar aquest acord.
Agraeixo també a tots els

ajuntaments de les Terres
de l’Ebre i al Consell
Comarcal del Baix Ebre
que han signat l’acord, el
seu suport i voldria que
s’hi afegeixin els altres
ajuntaments i consells per
poder declarar que les
Terres de l’Ebre són total-
ment solidàries... 
ME: Quins símptomes, de
cara a l'Alzheimer, podem
«detectar» i ens haurien
de preocupar per anar a
un veure un especialista?
AAC: Qui ho detecta sol
ser el familiar abans que
el malalt. Són falles de
memòria, equivocar les
paraules, canvis de caràc-
ter... tot d’una manera
lenta i subtil fins que es
fan molt evidents...
Recomano diagnosticar-
ho com més aviat millor
per poder “entrenar” el
cervell per a què els can-
vis ens afectin el menys
possible i la persona
pugui mantenir les seves
facultats cognitives el
major temps.
ME: Se sap que, avui dia,
l'Alzheimer no té cura.
Però es pot «frenar»?
AAC: Ara per ara no hi ha
remei conegut que pari la
malaltia.
Hi ha fàrmacs, receptats
per l’especialista, que
milloren els efectes de
l’Alzheimer, i que, junta-
ment en l'estimulació cog-
nitiva, són el millor que
podem donar als
pacients...
ME: Últimament, AFATE
col·labora amb la protec-
tora d'animals ARCA. Ens
pots fer cinc cèntims?
AAC: Tenim una col·labo-
radora, que forma part

d’ARCA, que és terapeuta
canina i que forma part
dels tallers d’estimulació
cognitiva a través d’un
nou projecte que hem
engegat fa poc, i un
col·laborador molt espe-
cial que es diu SUGUS i és
un gos de teràpia, que
ens agrada molt a tots,
malalts, terapeutes, cui-
dadors i familiars i que
ens fa gaudir de la seva
companyia i ser feliços al
seu costat.
ME: Joan Rovira, que ens
pots dir?
AAC: Que és encantador,
ja ho vàreu veure el dis-
sabte... La seva mare,
Carolina, és voluntària del
taller de Camarles.. Són
una família estupenda!
És un gran artista i li
desitjo molts èxits profes-
sionals per què els perso-
nals ja els té...
ME: Que necessita en
aquests moments, AFATE?
AAC: Ajut per no deixar
cap malalt sense lo què
necessita.
ME: Vols afegir alguna
cosa més?
AAC: Encara que passem
dificultats i que cada cop
és més difícil engegar
projectes nous i ampliar
horaris i personal... El fet
de sentir nos recolzats i
que no estem sols, ens fa
agafar forces per seguir
lluitant contra una malal-
tia que mata el cervell
dels malalts i el cor
dels familiars i amics...

Gràcies a tots els que ens
feu costat!
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No he amagat mai que sóc
del Saragossa. La identificació
amb un club que era més mo-
dest que els ‘grans’ em va vincu-
lar des de molt petit, a més de
la influència del meu pare. Com
a club modest, el Saragossa
descobria valors desconeguts
que acabaven cotitzant-se i que,
quan destacaven, els fitxava el
Madrid, el Barça o clubs més
potents. Recordo casos com
els de ‘Pichi’ Alonso, Valdano,
Amarilla, Ruben Sosa, Poyet,
Esnaider...o altres més recents
com David Villa o Ander Herre-
ra. Puc assegurar que, com afi-
cionat, em donava ràbia que
marxessin. Però era llei de fut-
bol. No són mercenaris per
això, són professionals. En qual-
sevol cas, el meu gran idol sem-
pre serà Juan Señor perquè, tot
i poder, sempre va ser el gran
capità amb sentiment als co-
lors. On vull arribar?. La mitja bo-
tella plena també cal mirar-la en
què el Saragossa s’ha omplert
en moltes temporades de juga-
dors del Barça i del Madrid. El
mitic Nayim,  Celades, Piqué o
Pardeza en són exemples. Es

l’altra part de
la història, que
també cal re-
cordar. I que,
a més, eren ju-
gadors que
arribaven sen-
se traspàs. Sense haver de pa-
gar. Jo entenc, amb tot el plan-
tejament, les dues posicions. La
del club modest que ha de veu-
re com el ‘peix gros’ se li empor-
ta jugadors i la del propi jugador
que vol progressar. 
Situant-nos en un cas actual,

Toni Calafat. Entenc la ràbia i im-
potència que viuen a Corbera.
Però també la posició del juga-
dor. El Corbera va incorporar fa
poc a Jordi Julià i a Robert Cos-
ta. Són casos diferents, ho sé.
No tenien minuts on estaven. Va
pagar la mutualitat i se’ls va em-
portar. El Jesús i Maria no va po-
sar traves a Ferreres per poder
jugar amb la Rapitenca...
Sé com se senten a Corbera,

però també em poso al cap de
Toni. El jugador, si vol marxar,
és complicat impedir-ho. I el pro-
blema és que si no rep la baixa,
no jugarà amb ningú. 

El fitxatge, la baixa, el traspàs, 
Toni Calafat i el Corbera

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. 

L’alcalde d’Amposta, Manel Fe-
rré; el president del Club de Fut-
bol Amposta, Jordi Pérez Valma-
ña; el director-gerent del Museu
de les Terres de l’Ebre, Àlex Far-
nós, i el tècnic del Museu que es
va encarregar de la documenta-
ció i muntatge, Pere Luque, foren
els encarregats de donar el tret
de sortida a l’acte amb els seus
discursos. 
Tots ells van remarcar la dificul-

tat i l’honra que suposa arribar
als cents anys per a qualsevol en-
titat i tots els valors humans que
comporta el fet de pertànyer a un
col·lectiu esportiu ja que els dota
de les eines i habilitats i els incul-
ca la importància que té el treball
en equip. Tot seguit, es va visitar
l’exposició, situada al vestíbul del
Museu. 

100 anys del CF Amposta

Divendres passat es va
inaugurar al Museu de les
Terres de l’Ebre l’exposició
“Cent anys del Club de Fut-
bol Amposta”, amb foto-
grafies, imatges i objectes
repassant la història d’a-
questa entitat.

DIVENDRES PASSAT ES VA INAUGURAR L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Al Museu de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

La mostra –organitzada pel C. F. Amposta, l’Ajuntament i
el Museu de les Terres de l’Ebre– es podrà visitar al

vestíbul del Museu fins el dia 31 de maig.

Exposició CF Amposta

Descans

El cap de setmana serà de descans al futbol regional, només
es recuperaran partits

Més de 500 jugadors en el torneig internacional

ITE 2015
47 EQUIPS. A AMPOSTA I LA RÀPITA

47 equips. Kitchee de Hong Kong, Developing Australian, Ordi-
no d'Andorra...altres com At. Segre, Cerdanyola, Almacelles...i
molts de les Terres de l'Ebre. Més de 500 nens i més de 140 par-
tits! 1200 litres d'Aquarius i 150 kilos de maçanes. 35 colabora-
dors!. Ferran Simó, director del torneig, deia que “anem creixent
molt!”.  Partits de dos parts de 15 minuts! Des de demà divendres
al matí, a la Ràpita i a Amposta, una nova edició del Torneig Inter-
nacional de les Terres de l’Ebre. 
D’altra banda, el MIC va començar ahir, amb la direcció de l’e-

brenc Juanjo Rovira i amb un àmplia representació del nostre terri-
tori en l’entramat organitzatiu. Es un torneig de prestigi mundial.

Derrota al Prat, després de 15 jornades

Setmana clau per a l’Ascó
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre al camp
del Prat (1-0). Un empat ha-
gués estat més just, però en
els darrers minuts, el Prat va
saber aprofitar la superioritat
numèrica i arran d’una bona
jugada per banda, va aconse-
guir el gol. 
L’equip de Rubio ha perdut

la imbatibilitat de 15 jorna-
des. I també el liderat, amb
un partit menys que ha de re-
cuperar dimecres a Figue-
res.
Abans, però, diumenge,

l’Ascó ha de rebre la visita
del líder actual, la Pobla de

Mafumet, que ho és amb un
partit més. Per tant, l’Ascó
podria tornar al liderat diu-
menge. La setmana és clau
per al títol. Pobla, dimecres a
Figueres i diumenge següent
al camp de l’Europa, tercer.
El porter Sergi va poder ju-
gar al Prat. 

L’Ascó rep diumenge 
(12 h) el  líder: la Pobla. El
dia  8 jugarà a Figueres i

després al camp de l’Europa

Proper rival

La Rapitenca va perdre a la represa, amb el Santboià

Un gran Amposta
PRIMERA CATALANA

L’Amposta, en un any cente-
nari, viu una segona volta de
somni. 7 jornades sense perdre
(17 punts de 21). Diumenge va
fer un punt i seguit en la ratxa
remuntant, amb deu, contra l’Al-
macelles, equip que va avançar-
se en el marcador.
Però una gran jugada per

l’esquerra va propiciar l’1-1, de
Gustavo, amb un tret des de la
frontal. Posteriorment, una bo-
na passada a l’espai va perme-
tre a Callarisa, amb astúcia i bo-
na definició, fer el 2-1. A la
represa, l’expulsió de Dani Bel
ho complicava. Però l’Amposta
es va agrupar enrera i va man-
tenir el resultat. Quan un equip
està en dinàmica positiva, es
sobreposa. I llavors va aparèi-
xer el depredador i pichichi Be-

cerra. Ell sol es va fabricar la
jugada i va sentenciar amb el
3-1. 20 gols. Gran moment de
l’Amposta. Dilluns en vam par-
lar amb el tècnic Teixidó a Ca-
nal TE, a Minut 91. Podem veu-
re l’entrevista a:
http://canalte.xiptv.cat/minut-
…/capitol/programa-30-03-
2015
La Rapitenca, per la seua

part, va caure contra el millor
equip de la categoria: el Sant-
boià (2-4). Els visitants es van
avançar però la Rapitenca va
remuntar en una primera part
sensacional. Paez i Anell, amb
una canonada van aconseguir-
ho. Però a la represa, tot va
canviar i el Santboià es va impo-
sar. La Rapitenca es va diluir i
va cedir. 

Acte d’inauguració de l’exposició fotogràfica del club centenari, l’Amposta.          



El cantautor i músic, Joan Rovira, va presentar dissabte passat a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, el seu nou disc «peix sense espina».
A partir d'ara comença la seva gira per tot Catalunya.
Els assistents van participar activament i Joan va demostrar un cop més la seva professionalitat, no només com a cantant acompanyat de la seva inseparable gui-
tarra, sinó també tocant diferents instruments com el saxo (amb uns «solos» que van posar al públic en peu) i l'harmònica. Hi van haver moltes sorpreses entre
totes destacarem el duo amb Carol Rovira, la seva germana, actriu i cantant. 
La «exclusiva» que va avançar el Més Ebre és que, aquest camarlenc de 32 anys que porta les Terres de l'Ebre allà on va, actuarà el 14 de juny a Vilanova i la
Geltrú al concert de Jorge Drexler (guanyador d'un Oscar).

En acabar el concert Joan Rovira va comentar al Més Ebre: «Estic feliç. Ha estat una nit màgica. Per a mi era important fer la presentació d'aquest disc a les meves
terres i amb el conjunt de músics que m'ha acompanyat (Victor Moliner al baix, Juan Pablo Rodriguez a la bateria i Adri González al piano i lo millor de tot, la res-
posta de la gent. Estic envoltat de peixos sense espines...( títol del disc i que fa referència a aquelles persones que et fan la vida fàcil).  Estimo la meva gent! Mira,
encara tinc la pell de gallina...». 

L'art d'un cantautor que d'una paraula en fa un poema i d'un poema en fa una cançó

L'Auditori Felip Pedrell, 
de gom a gom

Joan Rovira: 

passió i humilitat



El cantautor i músic, Joan Rovira, va presentar dissabte passat a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, el seu nou disc «peix sense espina».
A partir d'ara comença la seva gira per tot Catalunya.
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En acabar el concert Joan Rovira va comentar al Més Ebre: «Estic feliç. Ha estat una nit màgica. Per a mi era important fer la presentació d'aquest disc a les meves
terres i amb el conjunt de músics que m'ha acompanyat (Victor Moliner al baix, Juan Pablo Rodriguez a la bateria i Adri González al piano i lo millor de tot, la res-
posta de la gent. Estic envoltat de peixos sense espines...( títol del disc i que fa referència a aquelles persones que et fan la vida fàcil).  Estimo la meva gent! Mira,
encara tinc la pell de gallina...». 

L'art d'un cantautor que d'una paraula en fa un poema i d'un poema en fa una cançó

La directora del Més Ebre, diari
patrocinador d'aquest concert, 

va comentar:

«Com Joan, al Més Ebre, tenim les
Terres de l'Ebre aquí i aquí (assen-
yalant el cor i el cap) i això no hi
ha Alzheimer que ens ho tregui».
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El Camarles va fer una gran sensació a Alcanar (2-3). Va re-
fermar la seua millora amb un gran partit, molt complet i en el
que sobre tot a la primera meitat es va imposar jugant bé a fut-
bol, amb intensitat i cometent poques errades. Joseph, a la sor-
tida d’un córner, va marcar el 0-1. A la represa, Brigi, aprofitant
una indecisió local i una recuperació de pilota, va aconseguir el
0-2. L’Alcanar, per orgull, va reaccionar i Adrià va marcar l’1-2.
Però els camarlencs estan crescuts i amb confiança i Edgar va
decidir amb l’1-3. El 2-3 va donar emoció als darrers minuts
però el Camarles va assolir un triomf que va merèixer. Avui,
amb la moral pels núvols, rebrà el Jesús i Maria (20.30h). Ha
sortit de la zona de descens.

Un gran Camarles s’enlaira
amb el triomf a Alcanar

2-3. 18 PUNTS DE 24. SURT DE LA ZONA DE DESCENS

El R. Bítem, amb moltes bai-
xes (Jota, Mario, Oscar Benet,
Aaron, Llaó, Alex Guarch....)
es va desplaçar amb juvenils a
Camp Clar. Però no va fallar. I
allarga la seua ratxa. I pressio-
na el Jesús i Maria, en la lluita
per la promoció. Està a dos
punts tot i que avui el Jesús i
Maria juga el partit pendent a
Camarles. 
A Camp Clar, la primera

meitat fou igualada i els locals
van empatar a la vora del des-

cans. Àngel havia fet el 0-1. A
la represa, tot es va trencar en
deu minuts, amb tres gols visi-
tants. L’1-2 fou en pròpia por-
teria. I va fer mal als locals.
José Ramon i el pichichi Àngel
(22), van marcar els altres
gols. El R. Bítem es va impo-
sar i va acabar golejant, fins el
2-7, amb gols d’Emili, Guillem
i un altre d’Angel, culminant el
hat-tric. El R. Bítem es manté
ferm i és l’exposició d’un club
modest lluitant per l’ascens. 

El Deltebre, molt minvat d’efectius, va empatar al camp del SP i SP
(2-2). Fa sis jornades que no perd però diumenge era una bona oca-
sió per haver fet un salt a la taula, cas de guanyar. L’empat cal consi-
derar-lo com un resultat positiu tenint en compte que els locals van fa-
llar un penal. Va ser d’aquells dies, com altres, en els que el Deltebre
va pagar cares les indecisions a la seua àrea i també a la del rival. I
ara ja cal pensar en el partit contra un Catalònia més estabilitzat i tran-
quil, que el visitarà en un duel que és clau. El possible descens del To-
rreforta ho complica tot. Narcís espera recuperar efectius. 

El Deltebre no aprofita l’ocasió, 
al camp del SP i SP (2-2)

8 PUNTS DE 18. SIS JORNADES SENSE PERDRE

L’Ampolla va perdre al camp del líder que ara, amb els resultats de
diumenge, ho és una mica més. Però encara estarà pendent avui
del partit del Camarles i el Jesús i Maria. El conjunt tarragoní es va
recuperar després de les darreres jornades. No obstant, no va te-
nir-ho fàcil, a la primera meitat, davant de l’Ampolla que, amb l’1-0,
va fallar un penal. A la jugada següent, en el contraatac, el Vilase-
ca va marcar el segon gol. Un cop anímic dur per a un equip que
ara està feble de tot. La directiva ha mostrat la confiança amb Co-
taina. 1 punt de 15 i la situació que es pot complicar.

El pichichi Chillón goleja a
l’Ampolla, amb pòquer de gols

ELS DE COTAINA VAN FALLAR UN PENAL AMB L’1-0

El Jesús i Maria es va interessar per Toni Calafat qui, en gran estat
de forma enguany al Corbera, va decidir acceptar la proposta d’a-
cabar jugant a Segona en un equip que aspira a l’ascens a Prime-
ra. A Corbera va saber greu, per la situació històrica, lluitant per
l’ascens i per la pèrdua del seu referent, amb 21 gols. Calafat ja va
anar diumenge a acomiadar-se dels companys, tècnics i directiva.
I semblava que no hi havia problema. I així ho entenia el jugador.
Però, posteriorment, la directiva corberana va posar condicions, a
la del J. i Maria. I ara no hi ha acord. De moment així és, a l’espera
de que el Corbera pugui facilitar la baixa. El jugador, no obstant, ja
s’ha despedit i no tornarà a jugar amb el club de la Terra Alta.

Toni Calafat espera la baixa
del Corbera per a poder fitxar

amb el Jesús i Maria

EL CLUB CORBERÀ HA DE DECIDIR SI LI DÓNA

Ratxa espectacular la de la Cava que fa dos mesos va tenir dubtes
i va posar fil a l’agulla per reforçar la plantilla. I li ha anat bé. Els
que han arribat  han aportat i els que estaven s’han reactivat, amb
Ferran liderant el conjunt. Diumenge, la Cava, amb un xic de fortu-
na quan la necessitava, es va imposar davant un combatiu la Ca-
nonja que, tot i quedar-se en deu en la jugada del penal, que fou el
2-0, i que van considerar que no era va merèixer més. A la repre-
sa, els locals es van acomodar i la Canonja va empatar. Però quan
un equip està en dinàmica positiva es nota i Ruibal va marcar en
temps afegit el 3-2.

La Cava fa un punt i seguit en la seua
ratxa espectacular, contra la Canonja

21 PUNTS DE 24 (3-2)

Una acció d’un partit del Gandesa.

Gandesa i Jesús i Maria disputa-
ven el partit de la jornada. Partit
que va acabar amb empat. Els
locals, com a Bítem la setmana
abans, tenien el derbi al seu fa-
vor però se’ls hi va escapar al fi-
nal. En aquest cas, al minut 95.
Un temps que van considerar ex-
cessiu. El derbi, en general, va
estar marcat pel respecte, amb
poques ocasions. Els gande-
sans en van tenir una a la prime-
ra meitat, en una acció de Pol,
mentre que el Jesús i Maria va
fer sensació de perill en accions
a pilota aturada executades per
Teixidó. A la represa, els locals

van seguir ben posats, potser
defensant més enrera per evitar
deixar desprotegida l’esquena
de la defensa i que el rival,amb
el sue joc directe, no els fes mal
per aquí. El Jesús i Maria estava
en el partit, però li fatava ‘xispa’.
Jugadors importants no podien
aparèixer i l’equip va donar algu-
na mostra de cansament, a més
de tenir baixes i alinear jugadors
amb molesties com Julio o Teixi-
dó. Així mateix, cal considerar la
ratxa meteòric de 17 jornades,
un fet que també desgasta.
Però van ser els de l’Aube els qui
van tenir l’ocasió més clara,

arran d’una indecisió de Pere,
Teixidó va fallar davant de Rojas.
Amb el partit incert, una con-

tra local, amb una passada de
mestre de Genís a l’esquena de
la defensa, va comportar el gol-
de Dilla. Control magistral i bona
definició, de crac, del davanter
de Vallderoures. Va ser una juga-
da de manual.
Amb l’1-0, el Gandesa va de-

fensar amb intensitat i al Jesús i
Maria, malgrat intentar-ho, no
se’l va veure fresc. I quan ja sem-
blava que la victòria es quedaria
a casa, una falta a la frontal local
va generar un córner. I del ma-

teix, un autogol que fou l’empat.
Un empat llargament celebrat
pel que suposa per a un J. i Ma-
ria que es va veure un xic cansat
i que al menys no va perdre. 

El Jesús i Maria empata al minut 95
El Gandesa es va avançar amb un gol de Dilla

ELS LOCALS VAN QUEIXAR-SE PEL TEMPS AFEGIT, ‘FOU EXCESSIU’

El R. Bítem s’acosta a la segona plaça

TOT I LA PLAGA DE BAIXES, VA GOLEJAR EL CAMP CALR (2-8). ES TERCER

Jugadors del R. Bítem que es desplacen llegint el Més Ebre.

El Catalònia va assolir una
victòria vital per estar estabilit-
zat a la taula, més pendent de
mirar-la per a munt que no pas
per avall. Però no va ser fàcil,
principalment al primer temps.
El Tancat, amb il.lusió, va estar
ben posat i es va avançar en el
marcador, tot i les dificultats
que disposa. Fou clau el gol de
Toni abans del descans. A la
represa, al Catalònia li costava

fins que va arribar el penal.
Aleix, que ja havia marcat els
dos gols en la jornada anterior
a Camarles, va transformar-lo.
I ell va marcar els altres dos
gols que van significar un ‘hat-
trick’ i la recupèració de con-
fiança del seu crac. A més de
la victòria, l’altra noticia positi-
va per a la Santa Creu fou la re-
cuperació, després de la lesió,
del Rei del Gol: Aleix Robert. 

ALEIX VA FER TRES GOLS, CONTRA EL TANCAT (4-1)

La Santa Creu és feliç 

amb el retorn del seu fill pròdig
El Tortosa, amb noves bai-

xes i amb el debut de dos juve-
nils, un d’ells el porter Carlos
Panisello, net del que ja fou
porter del Tortosa fa unes dé-
cades, va perdre al camp del
Valls (2-0) on va acusar la man-
ca d’encert en el primer
temps, tot al contrari que el
Valls que va tenir amb Goma
Camps el seu referent amb
dos gols. A la represa, el Tor-

tosa va dominar però sense
claredat en els darrers metres,
davant d’un Valls hermètica-
ment tancat que necessitava
la victòria per recuperar-se
després d’unes setmanes,
amb moltes dificultats. 
El Tortosa, amb noves le-

sions, Arnau va tornar a recau-
re, segueix vivint una agonia
en una segona volta que serà
eterna. 

NOVA DERROTA (2-0)

El Tortosa allarga l’agonia, 

al camp del Valls

Partit de recuperació molt
important per a tots dos
equips. El J. i Maria està a
nou punts del Vila-seca però
només a dos punts del ter-
cer, el R Bítem.

Camarles-Jesús i
Maria, avui

dijous (20.30h)
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La pregunta per a l’Ampolla, Deltebre i Camarles és quants equips baixen. Sinó pu-
ja el que promociona, cinc; si aquest puja, 4. Salvar-se els dos, Deltebre i Camarles,
seria gairebé una loteria però si a més pugen dos de tercera catalana (un promocio-
na) l'esdevenidora temporada podrien haver dotze equips ebrencs en aquesta catego-
ria, sempre que el Jesús i Maria no pugi, és molt possible ja que la promoció és un
50% de possibilitats. Amb la qual cosa seria un rècord guinnes tenir a segona catala-
na la crem del futbol ebrenc excepte Amposta i Rapitenca. S'imaginen dos o tres der-
bis per jornada? El meu desig és que cal donar suport a Deltebre, Camarles i l’Ampolla perquè se salvin,
el que no sé si alguns equips estan disposats en aquesta comarca a fer-ho. Hi ha recels entre els equips
i aquí enlloc d'ajudar-nos, ens posem travetes totes les setmanes. La meva humil opinió és que la prope-
ra temporada hi hauran 11 equips ebrencs, un més, o deu com aquesta temporada, que ja seria un èxit.
Quant a la jornada passada, el Vilaseca no va fallar si que ho va fer el Jesús i Maria però recordem que el
tàndem de José Mari i David porten, en 17 jornades, només una derrota. Remolins-Bítem és l'equip dels
vuit, va marcar 8 dianes al Tancat i en les jornades contra el Camp Clar, vuit dianes. I gairebé tres gols per
partit. Impressionant. I és tercer, en la canya per si el J. i Maria ensopega avui a Camarles. Gandesa, im-
parable. Vaig dir que aquest equip faria una gran segona volta, 9 jornades invicte. I diumenge se li va tor-
nar a escapar la victòria, com a Bítem, quan ja la tocava. Tortosa, 9 últimes jornades, només una victòria;
amb Nando va perdre 5 partits en 22 jornades. Amb Hilario ja porten tres, de quatre partits. La paternitat
li ha donat ales a Camarero. Dels últims 24 punts ha aconseguit 21. El Camarles està en un estat de for-
ma bestial. Últimes cinc jornades, 4 victòries i a Alcanar fou el just guanyador. Deltebre sis jornades sen-
se perdre i un Ampolla que es complica, haurà de fer un cop de puny sobre la taula el seu mister al vesti-
dor com va fer la temporada passada "El meu equip no baixarà pels meus co...", diu el seu mister. Alcanar
irregular i un Catalònia que està gairebé salvat,  amb un Aleix superstar.
SETMANA SANTA CALENTA. Diversos partits es disputaran al nostre futbol aquestes festes, un de

Segona Catalana, Camarles-Jesús i Maria, i de Tercera catalana, Horta-Ulldecona, amb molt en joc i poden
saltar espurnes. Com també diumenge, a l’Horta-Campredó. Polèmica pel partit Godall-Móra la Nova. Els
moranovencs no poden jugar el diumenge, no hi ha acord tot i haver donat diverses alternatives que, a la
vegada, no li van bé al Godall. La Federació ha decidit que, per defecte, es jugui diumege. El Móra ha
avançat que no es pot presentar i que vol jugar i competir dignament i que el Godall no guanyi sense ju-
gar, ‘a qualsevol preu’, deia Lizaso.  Els dos aspiren a l'ascens. I a Quarta, en plena passió a Vilalba, els
locals reben l’Olimpic. El títol de campió, en joc. Festes amb processons, misses i futbol.

TONI CALALAT DEIXA EL CORBERA. En aquest equip tenien la il·lusió de fer la promoció o quedar
primers, però amb la marxa de Toni Calafat, un rodamón del futbol que ha estat en nombrosos equips
ebrencs fins i tot al Madrid de futbol base, i que està fent una excepcional campanya, amb 21 gols, pre-
fereix marxar al Jesús i Maria. A Corbera hi ha desil.lusió i per això no li volen donar, en principi, la baixa.
¿Culebró a la vista? Jo crec que al final s'arreglés, jo entenc als del Corbera, una vegada a la vida que te-
nen la possibilitat d'ascendir i la seva crak es va és com si Messi se'n va del Barsa.
QUÈ FARÀ EL TORTOSA EN LA DARRERA JORNADA? Última jornada: Tortosa i Camarles. Els lo-

cals no es jugaran res. El Camarles potser el descens. Don Arturo, el president, em confirma que faran el
seu partit com és lògic, perquè també poden haver altres equips implicats i que no es planteja cap ajuda.
Jo penso que altres equips ajudarien. Hilario míster del Tortosa és de l’Aldea com Bartolo i no sé si podria
fer alguna cosa o si ajudaria. En la jornada 34 en parlarem. Jo aviso. Podria explicar molts partits arre-
glats en les últimes 5 temporades perquè un equip se salvi o pugui aconseguir la promoció. Jo crec que
si no ens ajudem, malament. Els de Tarragona potser ho fan. I en la jornada 33 es juga La Cava- Deltebre.
Hi haurà o no acord?. 
EXCLUSSIVA, RAPITENCA JA TÉ LLIGATS A CINC JUGADORS. Don Fernando mai dorm, ja té fit-

xats a cinc jugadors per la propera temporada. Els podria dir els noms però no és ètic, i també perquè
no han signat i estan jugant amb els seus clubs actuals. Dono pistes, tres són de segona catalana i un
d'ells podria ser la bomba. 
ELS NOU LIDERS DE LA TERCERA CATALANA. A les primeres sis jornades hi va haver cada set-

mana un líder: Móra la Nova, Corbera, Perelló, Roquetenc, Batea i Godall després va agafar el liderat el
Batea sis jornades, el va perdre i el va agafar el Móra la Nova. I novament el Batea. Va ser en la 16 que
va aparèixer el Aldeana, com a líder,  després Batea dues setmanes més i arriben dos dels favorits en la
jornada 19: el Santa Bàrbara que va estar 4 jornades i l’Ulldecona, 3. I ara l’Aldeana de nou. Dels deu pri-
mers classificats, només un no ho ha estat: el Flix. Tot i que és difícil aconseguir la primera plaça, però no
impossible. L'equip de Rius porta cinc jornades guanyant i no ha estat líder mai, serà doncs el campió ta-
pat?

ULLDECONA, EQUIP FERIT. Dues jornades sense guanyar l’Ulldeconza.  ¿Està en crisi? Segons el
seu president Super Mario: "No tenim desil·lusió; estem més forts que mai". Quan un equip perd dos par-
tits de vegades és un conjunt tan ferit que el revulsiu podria ser categòric. L'any passat van cessar a San-
sano i no va ser una decisió encertada ja que al final no va ascendir. Igual aquest any sinó s'aconsegueix
ascendir haurà de trucar a la porta de Sansano. Però si es perd avui en partit ajornat a Horta, igual li diuen
abans d'hora.

QUI ÉS MILLOR EQUIP EBRENC. Jo ho tinc molt clar, el Jesús i Maria. Aquesta estadística no la té
ni Ascó, ni Rapitenca, ni Amposta, ni Tortosa. Cobreixen tots les categories del futbol federat, amateur,
dos juvenils, dos cadets, dos infantils, dos alevins, un amateur, un filial i un equip femení. No hi ha cap club
d'aquestes comarques que tingui tantes línies. Tortosa, Amposta i Rapitenca no tenen filial, només Rapi-
tenca l’igula a dos equips de futbol base per categoria i a més té cinc equips de futbol-7. 16 equips i un
total de 250 jugadors per a una població de 3500 habitants, el que és el mateix un de cada 14 habitants
juga a futbol i a més són gent que ho viuen amb intensitat. La directiva del Tortosa hauria de fer una esta-
da en aquest club per canviar les seves estructures. Hi ha un altre rècord, el de David Torres, és directiu,
secretari tècnic, entrenador del primer equip amb José Mari i a més porta els patufets, el mateix que Jo-
se Mari que és coordinar el futbol base, entrenador i home vinculat al club.

La bomba: la lliga vinent, 12 ebrencs a Segona?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

AQUESTS DE SANTA BARBARA... El p....amo del futbol base ebrenc, Agustí Zaera, és de Santa Barba-
ra. També ho són Xavi Gisbert, a l'acadèmia Aspire i el cap de premsa del Nàstic,  Adrià. I a més, el Santa té
a les estrelles de de la seva categoria Gilabert, Nico (31 gols) i De la Torre. Són o no perillosos els de Santa
Bàrbara? 
RÈCORD GUINESS D'UN EQUIP HISTÒRIC. Calafell, que va estar tres temporades fins la passada, ocu-

pa l'últim lloc en la Tercera amb només dos punts a favor. No ha guanyat ni un partit i té el record d'haver tin-
gut aquesta temporada 10 porters, molts d'ells s'han hagut de posar sota els pals per no tenir-ne. La junta
d'aquest equip fa uns anys es va separar amb la del futbol base i van muntar un equip en 4 Catalana, Escola
Calafell. La temporada propera potser tots dos militen al mateix grup.
PRIMERA CATALANA. AMPOSTA I RAPITENCA EN GRAN ESTAT DE FORMA. Si ara comencés la

segona volta, igual l’Amposta tindria possibilitats d'ascendir, dos partits consecutius remuntant, set jornades
invicte i a més a afició gaudint. Teixidó, després del tercer gol, es va dirigir a un aficionat que sempre se’n re-
corda del mister. “No’n sé més”, li va dir Teixidó...va haver-hi cert un xic d’enrenou però res més. El mister es
va disculpar al programa de Michel. Sembla ser que és un aficionat no gaire amic de la directiva.  Rapitenca,
entrava en el guió perdre contra el Santboià equip aquest que segur que serà el campió. El millor dels locals,
la primera part remuntant un 0-1. Chapeau als equips de la província entre els 8 principals classificats, sis de
Tarragona, i, com no, l’Amposta i la Rapitenca. 
TERCERA CATALANA, LA MILLOR LLIGA DEL MÓN. No ho vaig dir en broma, però en l'última jorna-

da en algun partit hi haurà Mossos d'Esquadra perquè aquesta lliga s'està posant roent, els sis principals clas-
sificats només sis punts i parteixen com a avantatge Ulldecona i Santa Bàrbara que tenen un partit ajornat
més un Aldeana que aquesta recuperant la seva forma, vuit jornades porta invicte. Vaig dir que el Campredó
no baixaria i ho està demostrant cada jornada; en aquesta va vèncer al líder Ulldecona. El Corbera-Alcanar so-
lament va durar 45 minuts (5-1). L’Alcanar anava sense banqueta, es van lesionar dos jugadors i el míster Pa-
rra va preferir no arriscar més jugadors, alguns amb molesties, perquè igual al següent partit no en té per fer-
ne onze. Així, no es va jugar la segona part. La bona notícia és per als equips implicats pel descens: potser
se salven Deltebre i Camarles, els dos difícil però és possible. El meu pronòstic: baixarà un dels dos. Aques-
ta setmana no trec cap candidat, em quedo amb tres per a l’ascens: Aldeana, Ulldecona i Santa Bàrbara. Ai-
xí de clar. Encara queden molts punts en joc i l'equip sorpresa, Godall, o altres com Perelló, Flix, Batea, Ro-
quetenc o Mora Nova poden donar la campanada final per a una lliga que és la millor del món. Algú ho dubta? 

-L’Horta-Ulldecona es 
recuperarà avui dijous 20.30h. 

-El Batea-Santa Bàrbara es jugarà
l’1 de maig a les 11.30 h.

-El camp del Batea ha estat tan-
cat per un partit arran de les

incidències del dia del
Roquetenc. L’àrbitre va rebre una
espenta, al final del duel. Des de
Batea s’ha lamentat el succès i es
desitja que no torni a passar.  

TERCERA CATALANA

S’HAURIA DE JUGAR DIUMENGE, PERÒ NO PODRÀ SER

Des de Móra la Nova el tècnic Lizaso estava “indignat perquè hem posat to-
tes les facilitats per jugar en una altra data i al Godall no li va bé. La Fede-
ració, d’ofici, decideix diumenge i nosaltres no podem jugar. No tenim gent,
marxen fora. Sembla que es vulgui guanyar a qualsevol preu. I nosaltres vo-
lem competir de forma digna”. El Godall ha aclarit que no poden jugar en-
tre setmana (no hi ha llum elèctrica suficient al camp) ni tampoc el dia 1.

La primera meitat fou igualada,
fins el 43 quan Marc Alegre, s’ha
notat el seu retorn, va fer l’1-0.
Ferran marcava el segon gol local
a l’inici de la represa i semblava
que el partit estava encarrilat.
Però el Roquetenc va perdonar i la
Sénia va crèixer i va empatar, gols
d’Amado i d’Ivan. No obstant,
arran d’una falta, Stephane va fer
el 3-2. El Roquetenc, viu en la lluita
per les dues primeres places.  

L’Alcanar només va presentar 11
jugadors, i durant el primer temps,
un que havia estat operat dels lliga-
ments creuats es va resentir i un
altre es va trencar la clavicula. El
Corbera, encoratjat per la seua
situació, va anar a per totes i des-
prés de l’empat a un gol visitant, va
golejar fins el 5-1. L’estat anímic
dels canareus era complicat. Tres
jugadors més tenien molesties i van
decidir no seguir. Al descans es va
ajornar. La represa no es va jugar.

CORBERA-ALCANAR 5-1

El Godall, que amb un partit menys
està a 3 punts del líder, li va costar
superar a una Ametlla que es troba
en un bon moment. Malgrat que els
locals es van avançar aviat amb el 2-
0 (Marius i Brian), l’Ametlla es va
posar en el partit a l’inici de la repre-
sa (gols de Pepe i Dani). El partit va
estar obert i fou Marius qui el va
desequilibrar. L’Ametlla, lluitant fins el
final, va fer dubtar els locals.

Tornava a casa del ‘capi’ morano-
venc, Magí. I també del seu germà,
Marc. Ara al Perelló. I Magí va deci-
dir, amb un golàs. El partit va ser
igualat, físic i d’imposició defensi-
va. El Perelló va estar ben armat,
amb el ‘Kaiser’ Vicent. Al Móra li
costa (tres derrotes seguides) i el
Perelló, després de dues, es va
recuperar i ara té 3 partits a casa. 

El Campredó va guanyar el líder,
i jugant 35’ amb deu. Molt aviat,
es va avançar amb gol d’Edgar i
d’Edu, de penal. Els visitants,
adormits, van entrar en el partit
amb un gol de Ruben, que va
sorpendre a Ramon. A la repre-
sa, expulsió de Fidel, per pèrdua
de temps. Però el Campredó va
fer una gran feina davant
d’Ulldecona que no va poder. 

CAMPREDÓ-ULLDECONA 2-1

L’Aldeana s’ha recuperat. Va guan-
yar a Ginestar i, amb un partit més
és líder. A més, l’equip s’ha retrobat
pel que respecta la identitat. Àngel
Guiu, tècnic del Ginestar, comenta-
va que “l’Aldeana em va agradar
moltíssim. Es el millor equip que ha
passat pel nostre camp. Els felicito,
a més, pels automatismes que
tenen. Molt bé”. Rallo, Manel i Salva
van marcar els gols. 

GINESTAR-ALDEANA 0-3

El derbi de la Terra Alta va acabar
decantant-se a favor del Batea. Els
locals, en línia descedent, estan
compromesos pel descens. Els de
Vallés, per la seua part, no es des-
pengen de la lluita per la segona
plaça. El partit va estar obert fins el
minut 80 quan el Batea va fer el 2-
3, gol de Cristian. El Pinell havia
pogut marcar el 3-2. Al final, 2-4. 

El Flix va disparat. Cinc victòries
seguides en partits en els que només
ha rebut un gol. Dissabte, a Móra
d’Ebre, va decidir per la via ràpida,
més posat que un Horta que va estar
molt apàtic. Oleguer, en vint minuts,
decidia. El 3-0, de penal, ja sentencia-
va. La segona meitat va sobrar. Joel
feie el 4-0. El Flix va per amunt i
l’Horta segueix compromès.

El S. Bàrbara va decidir el partit a la
segona meitat, quan aviat va obrir-lo.
Nico, amb tres gols, establia el 0-3.
Jaume feia el 0-4. Amb un partit menys
que recuperarà el dia 1 a Batea, és
quart, a un punt del líder. Nico ja porta
31 gols, camí d’un rècord. 

Pas endavant local L’Aldeana, líder Suspés al descans

GODALL-AMETLLA 3-2

El Godall, a tres punts

MÓRA N-PERELLÓ 0-1

Magí torna a casa: gol
ROQUETENC-LA SÉNIA 3-2

Stephane decideix

PINELL-BATEA 2-4

El Batea no es despenja

FLIX-HORTA 4-0

5 de 5 S. JAUME-S. BÀRBARA 0-4

NICO, 31 GOLS

Godall-M. Nova: el partit de la discòrdia
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Selu (la Cava)

Jan (Alcanar)       Calsina (Amposta)       

Obi (Amposta)    Herrero (J. i Maria)            

Cristian Ventura (Tortosa)    Xavi Anell (Rapitenca)   

C. Bertomeu (Camarles)  Aleix (Catalònia)

Dilla (Gandesa)                        Manu Sosa (Deltebre)

Marc Alegre (Roquetenc)     Nico (S. Bàrbara)
Jordi Vilanova (Batea)

Joel Rios (Aldeana)

Albert Saltor (Flix)         Jordi Vilanova (Batea)

Joaquin (Ulldecona)         O. Gilabert (Corbera) 
C. Roca (Campredó)     Jordi Gilabert (Perelló)

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

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

EQUIP %
D.

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

15
15
14
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
9
9
8
8
7
7
7
7
7
5
5
5
4
3
3
2
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

EQUIPS EN FORMA
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Equip de la jornada: JE Flix

És el millor equip ebrenc, en les últimes sis jornades, al costat La Cava. En aquestes, porta
porta cinc guanyant, amb 14 gols a favor i només un en contra. 
Aquest Flix de la mà d'un mag d'entrenador, Rius, desperta i il·lusiona. El proper partit, ja a
la Ventonella, ara de terra, el visita l’Ulldecona en un duel d'alt calibre. Si el guanya, se suma
a l'ascens i deixa a un rival mig ko.

Top secret
TENSIÓ TOTAL EN UN VESTIDOR EBRENC.

En un vestidor d'un equip de 1a o 2a catalana a la
mitja part, diumenge, la tensió va pujar a mil. Un ju-
gador tenia les pulsacions a 200% i potser es va dir
una paraula de més, un crit de mes... són coses del
futbol,   són coses relativament normals, per les pul-
sacions. Més d'una vegada un jugador de futbol ha
agafat al seu company per coll en un moment de
tensió, al vestidor. On ha passat aquesta setmana
no ho diré per respecte. Jo no estava allà ni tenia ni
un micro en aquest . No col·loco micros en cada
vestidor que més voldria jo! No. El meu és el brico-
latge o l'electricitat. Només diré que el que va pas-
sar fou cert.
TEIXIDÓ, NO ES MOU. Paraules textuals de Tei-

xidó: "No em mouré de les Terres de l’Ebre mai", em
diu. Com s’ha de moure si està ben acollit a la Ràpi-
ta amb un caliu que mai havia tingut. A més de tenir
una parella des de fa quatre anys, Montse, que el
porta en safata. Feia un mes llarg que no parlava
amb Teixidó:  "Des que no li truco, tot li va milor...”,
li vaig dir. Per cert, és l'únic entrenador que no té
whatsApp i aquest rècord el té juntament amb Pau
del Godall.

ALEIX ROBERT (CATALÒNIA)
Ha ressuscitat el Jesucrist de la Santa Creu:
Aleix Robert. Dos partits cinc gols i ja és el
segon pichichi de l'equip, quan només n’ha

jugat cinc. Ha estat lesionat, es va resentir de
la lesió, però ha tornat sent el de sempre.

Nota: Darreres sis jornades.

El protagonista

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

51
49
46
45
40
31
20
18
18
16
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
49
44
39
32
28
28
18
15
15
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº P.P. JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº

50
48
37
33
28
24
22
20
17
17
17

P

JUGADORNº

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº

69
55
39
29
27
27
24
20
19
18
13

P

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

49
41
40
40
39
37
30
28
15
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR
Nº

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

60
47
37
30
27
25
25
22
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
Felipe
Samu
Leo Sosa
Marc Prades
Joseph Ongola

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº

P.

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

45
44
40
39
31
30
28
20
18
17
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J CATALÒNIA
Nº P. JUGADORNº

Raul Teixido
Sebas Albacar
Carlos Herrero
Ivan Gonzalez
Mauri Ulla
Jose Mari  
Albert Torres
Jesús Ferreres
Raül Gonzalez
Julio Pardo 
Nico Diaz

75
47
45
36
31
25
25
16
11
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JESÚS I MARIA
Nº P. JUGADORNº

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

60
41
35
31
28
24
23
20
18
18
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P.

74
66
31
26
24
19
19
18
17
12
12

P JUGADORNº

Jaume Gumiel
Dilla
Pere Martínez
Pol Bladé
Federic Giné
David Rojas
Francesc Barceló
Joan Batiste
Jaume Guiu
Jaume Soriano
Genís Navarro

57
49
34
31
31
26
25
21
19
18
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
Nº P.

JUGADORNº

Sergi Bel
José Ramon
Jota
Àngel Sanchez
Aaron Navarro
Josep Llaó
Joel Crespo
Vizcarro
Edgar Bartolomé
Emili Descarrega
Oscar Benet

58
53
52
44
32
29
22
13
12
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R BITEM
Nº P.

JUGADORNº
Moha
Manuel Puig
David Vilanova
Alfonso Povill
Cristian Ventura
Albert Arnau
Pere Bosqued
Josep Vilanova
Aleix Salvado
Foaud
Gerard

39
38
35
32
31
21
21
18
16
16
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P. JUGADORNº

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

64
41
31
31
28
28
17
16
15
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALCANAR B
Nº P. JUGADORNº

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

59
56
50
42
30
27
27
20
14
14
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ALDEANA
Nº P. JUGADORNº

Robert 
Sam Figueras
Sergi Brull
Andrei Vasilica
Sergi Garcia
Sergi Quintana
Jaume Gregori
David Lopez
David Arteso
Ivan Romeu
Mamadou

30
26
22
16
12
11
10
10
9
7
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMETLLA
Nº P.

JUGADORNº
Kiko
Eloi Almestoy
Agusti Fornos
Jordi Vilanova
Miguel Adrià
Abel Maijo
Joan Aubanell
Cristian Vallès
Enric Suñe
Adria Suñer
Jordi Calvo

71
45
45
45
32
27
22
17
12
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

BATEA
Nº P. JUGADORNº

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

37
35
32
28
24
23
23
21
20
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMPREDÓ
Nº P. JUGADORNº

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

59
53
46
39
35
30
23
22
20
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CORBERA
Nº P. JUGADORNº

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

75
68
38
37
30
29
16
15
15
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FLIX
Nº P.

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

61
56
49
31
29
26
22
15
15
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GINESTAR
Nº P. JUGADORNº

Marius
Joan Zaragoza
Àlex Ramos
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Joan Labernia
Cana
Robert Altadill
Aleix Royo
Marc Lleixà
Brian

50
48
37
22
15
11
10
9
8
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GODALL
Nº P. JUGADORNº

Marc Baiges
José Vicens 
Sergi Rodriguez
Davis Bes
Salva Clua
Ernest Asensio
Guillem Aubanell
Alex Martinez
Joan Esmel
Pau Cortiella
Gerard Alcovero

50
30
29
25
23
17
17
16
16
16
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORTA
Nº P. JUGADORNº

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

53
42
37
35
29
20
19
17
16
15
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA SÉNIA
Nº P.
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PRÒXIMA JORNADA 
(12-4) 
dissabte  

J. i Maria-Olimpic (18.30h)
E Escola-Xerta (16h)

Roquetenc-Bot (16.30h)
Catalònia-la Galera

(16.30h)
diumenge 

Benissanet-R Bítem (16h)
Ascó-Tivenys (17h)
Vilalba-Aldeana (17h)
Arnes-Camarles (17h)

RESULTATS

24a jornada 4a catalana 

Olimpic-E Escola      5-1

Xerta-Benissanet 4-1

R Bítem-Ascó           0-1

Tivenys-Vilalba      3-9

Arnes-Aldeana      2-2

Camarles-Roquetenc sus

Bot-Catalònia 1-0

la Galera-J. i Maria      0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Olimpic          22 66 20 52

2. Ascó             23 57 25 51

3. Vilalba           23 65 29 51

4. J. i Maria       22 47 28 42

5. Roquetenc     22 45 33 34

6. Rem Bitem    24 36 36 33

7. Arnes            23 44 40 33

8. Catalònia       23 46 45 30

9. Aldeana         22 39 51 30

10. Tivenys        23 63 75 29

11. Bot             23 47 56 29

12. la Galera       23 30 34 28

13. Ebre Escola   24 34 56 26

14. Benissanet     23 32 64 17

15. Xerta            24 42 83 17

16. Camarles       22 47 65 16

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA
(12-4) 

S Eugenia-Palleja

Santpedor-Fontsanta

At Prat-Tortosa E

Guineueta-Pardinyes

Bonaire-Cerdanyola

S Pere-S Quirze

La Roca-Llerona

Sabadell-S Gabriel

RESULTATS

24a jornada 

Palleja-Santpedor     2-1

Fontsanta-At Prat       1-0

Tortosa E-Guineueta 1-2

Pardinyes-Bonaire    3-3

Cerdanyola-S Pere     4-4

S. Quirze-La Roca      0-1

Llerona-Sabadell    0-2

S. Gabriel-S Eugenia  2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. La Roca 73 34 56

2. Palleja 53 20 51

3. Cerdanyola 50 21 45

4. Sabadell 49 20 44

5. Pardinyes 57 47 44

6. S. Gabriel 48 29 42

7. S Pere 57 35 40

8. At Prat 57 39 37

9. S Eugenia 53 55 35

10. Fontsanta 42 46 32

11. Tortosa E 43 44 24

12. Guineueta 31 62 22

13. Santpedor 44 79 17

14. Bonaire 33 63 16

15. S. Quirze 29 64 16

16. Llerona 32 93 5

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E-Gandesa

Olimpic-Aldeana

Horta-St Jaume

Alcanar-Rem Bítem

Ginestar-S Bàrbara

Jesús i Maria descansa

RESULTATS 

20a jornada 

J i Maria-Tortosa E   0-10

Gandesa-Olimpic       0-2

Aldeana-Horta           2-1

S. Jaume-Alcanar      sus

R Bítem-Ginestar       1-3

S. Bàrbara, descansa  

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar 125 13 47

2. S. Bàrbara 75 12 44

3. Gandesa 42 25 29

4. Horta 52 49 28

5. Aldeana 34 18 28

6. Olimpic 31 45 27

7. Tortosa E 52 29 26

8. Ginestar 37 58 15

9. Rem Bítem 22 52 12

10. S Jaume 8 54 10

11. J i Maria 11 134 2

Femení. 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

(11-4) 

Jesús i Maria-Roquetenc

Ulldecona descansa

Catalònia-Vinaròs

Amposta-Aldeana

Perelló-Alcanar

Rapitenca-la Sénia

Canareu-Tortosa

RESULTATS

20a jornada 

Vinaròs, descansava

Ulldecona-J i Maria  0-4

Tortosa-Alcanar       0-6

Canareu-Amposta    1-5

Roquetenc-Rapitenc 2-2

Aldeana-Catalònia    3-0

La Sénia-Perelló      2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1. Aldeana 73 19 54

2. Alcanar 84 34 47

3. Amposta 67 24 43

4. Rapitenca 52 31 40

5. Tortosa 57 45 29

6. Catalònia 46 53 29

7. Roquetenc 37 38 26

8. Ulldecona 39 46 25

9. Perelló 35 54 24

10. la Sénia 55 68 23

11. J i Maria 29 44 21

12. Vinaròs 37 36 20

13. Canareu 24 44 13

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

l’Ametlla-Móra Nova (16h)
diumenge 

Perelló-S. Jaume (17h)
S. Bàrbara-Roquetenc (17h)

la Sénia-Pinell (16h)
Batea-Ginestar (17h)

Aldeana-Campredó (16.30h)
Ulldecona-Flix (17h)
Horta-Corbera (17h)
Alcanar-Godall (17h)

RESULTATS

25a jornada, Tercera catalana

S. Jaume-S. Bàrbara 0-4

Roquetenc-la Sénia 3-2

Pinell-Batea 2-4

Ginestar-Aldeana 0-3

Campredó-Ulldecona 2-1

Flix-Horta 4-0

Corbera-Alcanar 5-1 (45’)

Godall-Ametlla 3-2

M. Nova-Perelló 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Aldeana 26 56 29 48

2. Corbera 26 58 35 48

3. Ulldecona 25 53 27 47

3. S. Bàrbara 25 65 41 47

4. Godall 25 64 38 45

6. Batea 25 53 38 44

7. Roquetenc 26 47 28 43

8. Flix 26 43 35 42

9. Perelló 26 35 30 41

10. Móra Nova 25 36 24 40

11. la Sénia 26 46 40 38

12. l’Ametlla 26 31 44 28

13. Campredó 25 36 43 28

14. Horta 24 36 46 28

15. Pinell 26 35 54 25

16. Ginestar 26 44 67 23

17. Alcanar 26 27 61 19

18. St. Jaume 26 18103 10 

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA (12-4)
dissabte 

Tancat-Alcanar (17h)
Cambrils-Gandesa (17.45h)

diumenge 
Deltebre-Catalònia (17h)
Camarles-Vilaseca (17h)
Ampolla-la Cava (16.30h)
Canonja-Roda Berà (11.45h)
J. i Maria-C. Clar (17h)
R. Bítem-Valls (17h)
Tortosa-SP i SP (17h)

RESULTATS

26a jornada, Segona catalana

Catalònia-Tancat 4-1

Alcanar-Camarles 2-3

Vilaseca-Ampolla 4-0

la Cava-Canonja 3-2

Roda Berà-Cambrils 1-0

Gandesa-J i Maria 1-1

C. Clar-Rem Bitem 2-8

Valls-Tortosa 2-0

SP i SP-Deltebre 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilaseca 26 62 17 64

2. J i Maria 25 58 25 55

3. Rem. Bítem 26 75 24 53

4. Gandesa 26 47 30 49

5. Canonja 26 49 33 48

6. la Cava 26 43 35 42

7. Tortosa 26 50 30 40

8. Valls 26 41 35 39

9. Catalònia 26 36 35 37

10. Alcanar 26 48 32 36

11. Roda Berà 26 34 35 35

12. Ampolla 26 33 49 31

13. Camarles 25 37 47 28

14. Cambrils 26 28 58 25

15. Deltebre 26 23 48 24

16. Tancat 26 27 73 22

17. SP i SP 26 27 72 18

18. C. Clar 26 25 65 14

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó va perdre però
demà rebrà la Pobla, líder,
i dimecres recupera el duel
a Figueres, abans de visitar

l’Europa.

Setmana clau
PRÒXIMA JORNADA 

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

Santfeliuenc-Palamós
Cerdanyola-Prat

Ascó-P. Mafumet (divendres 12h)
Muntanyesa-Rubí
Peralada-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. P. Mafumet 30 17 7 6 41 20 58
2. Ascó 29 16 8 5 42 25 56
3. Europa 29 15 8 6 39 25 53
4. Prat 30 12 11 7 37 25 47
5. Rubí 30 12 11 7 40 29 47
6. Terrassa 29 12 8 9 43 32 44
7. Vilafranca 30 12 6 12 38 44 42
8. Figueres 29 12 6 11 33 34 42
9. Masnou 30 11 9 10 31 40 42
10. Muntanyesa 30 10 9 11 33 28 39
11. Peralada 30 10 8 12 27 36 38
12. Gavà 30 12 2 16 32 42 38
13. Cerdanyola 29 8 12 9 34 32 36
14. Palamós 30 9 9 12 39 44 36
15. Manlleu 30 9 9 12 41 41 36
16. Sabadell 29 8 11 10 34 35 35
17. Santfeliuenc 29 8 10 11 33 39 34
18. Martinenc 30 8 8 14 37 50 32
19. Castelldefels 30 7 8 15 30 39 29
20. Vilassar 29 6 4 19 23 47 22

Tercera divisió RESULTATS
30a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA (12-4)
Santboià-Morell

Reddis-Juve 25 Setiembre

Torredem.-Catllar

Vilade.-Amposta (diu 12 12h)

Almacelles-Lleida

Tàrrega-Vilanova

Balaguer-Torreforta

Igualada-S. Ildefons

Moller.-Rapitenca (diu 12 17h)

RESULTATS

26a jornada, Primera catalana

Morell-Reddis 0-3

Juv. 25 Setiem.-Torrede. 0-4

Catllar-Viladecans 2-2

Amposta-Almacelles 3-1

Lleida-Tàrrega 1-1

Vilanova-Balaguer 2-3

Torreforta-Igualada 2-3

S. Ildefons-Mollerussa 2-1

Rapitenca-Santboià 2-4

Primera catalana

Després de 15 jornades, l’Ascó va perdre, al camp del Prat (1-0)-
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 26 38 29 52

2. Santboià 26 52 25 51

3. Catllar 26 41 31 50

4. S. Ildefons 26 43 33 41

5. Amposta 26 45 34 39

6. Torredembarra 26 43 33 39

7. Reddis 26 37 28 37

8. Vilanova 26 32 29 37

9. Rapitenca 26 39 30 37

10. Viladecans 26 33 33 35

11. Balaguer 26 33 32 34

12. Lleida 26 22 37 34

13. Almacelles 26 30 41 30

14. Tàrrega 26 25 30 27

15. Igualada 26 27 42 27

16. Juv. 25 Setiem. 26 26 41 25

17. Mollerussa 26 31 45 24

18. Torreforta 18 37 61 18
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Verònica Garcia i Ondiz Lecubarri van ser les remeres ebrenques
que van pujar al podi en aquesta competició. Ho van fer en la
modalitat d'skiff absolut femení. Tot i així, el Club de Rem
Tortosa va obtindre grans resultats com la quarta posició en
skiff absolut d'Albert Tafalla i Natalia Arasa. Hi van participar
300 remers, procedents de 42 clubs que van lluitar per aconse-
guir els millors temps i optar a una plaça a la selecció espanyo-
la i disputar la pròxima cita internacional el mes d'abril a Itàlia.
La pròxima cita per als remers ebrencs serà l'Open Internacional
de Catalunya el pròxim mes de maig (Ebredigital).

Presència ebrenca al podi

TRIAL DE PRIMAVERA DE REMTWIRLING

Final 
Catalunya Sud

El passat cap de setmana
del 21 i 22 de març va tindre
lloc la final catalunya sud a
Tortosa. Es van realitzar més
de 180 exercicis. Els classi-
ficats passen al Campionat
de Catalunya que tindra lloc
al mes de Juny, en dos cap
de setmana, Lloret de Mar i
Sant Jaume.
Cal destacar les seguents
classificacions de la 1a
Divisió:
Sènior femení:  
1a - Laia Diaz de l’Ulldecona
2.- Lorena Cases del Tortosa
3.- Erika Mayor del’
Ulldecona

Sènior Masculi:

1.- Sergi Catalan de
l’Ulldecona
2.- Marc Hierro del Deltebre
3.- Alberto Perez de l'Ametlla
Parelles 
1a Divisió Sènior:
1.-Sergi - Laia del Ulldecona
2.- Lorena - Pau del Tortosa
3.- Laia - Marc del Deltebre
Conjunt Sènior:
1.- C.T.Tortosa
2.- C.T.Ulldecona
3.- C.T.Alcanar
Grups Sènior:
1.- C.T.Ulldecona
2.- C.T.L'ametlla

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. TRIOMF A SABADELL

Exitosa tercera plaça
L’Amposta acaba la competició en una brillant tercera plaça, fruit
de la bona feina i de la reacció de l’equip en aquesta tempora-
da. Ha estat, a més, el milor català del grup, un altre reconeixe-
ment del bon treball. A la pista de l’OAR Gracia Sabadell, el par-
tit fou anivellat però es va decidir en els darrers minuts de la pri-
mera meitat quan les ebrenques, amb una defensa molt agres-
siva, van marxar en el marcador gràcies també a la millor efec-
tivitat en atac. A la represa, l’avantatge visitant es va mantenir
fins un punt màxim que va comportar relaxació. A més  de que
es podia acusar la lesió de Simon i les baixes existents. El
Sabadell va aproximar-se però en els últims sospirs l’Amposta va
sentenciar guanyant per 22-28. H AMPOSTA-LAGRAMA : Gálvez
i Tanghetti, Alonso (2), Sara Garcia (1), Gisbert (3), Juncosa (5),
Uliaque (4), Simón (6), Calduch (6), Aida Rieres (1), Judit
Tortajada, Reina, Zaragoza i Cristina Tortajada, Martorell.

Cursa del Pont, a Deltebre
Dissabte passat, 28 de març, Deltebre va acollir la "Cursa del Pont", segona
prova dins del circuit Running Series Terres de l'Ebre. Un gran èxit organitzatiu
i de participació.
El recorregut de 10 quilòmetres amb un paisatge i unes vistes impressionants,
dels que tots els que hi van pendre-hi part en van gaudir.

CLUB VOLEI ROQUETES

Continuen fent història
L'equip sènior masculí de primera catalana, es va desplaçar al camp
del C.V.Monjos. 1-3 amb parcials (23-25, 21-25, 20-25 i 19-25). El
sènior masculí de segona catalana, es va desplaçar al camp del
Gavà, 3-1 amb parcials (21-25, 25-20, 25-22 i 25-19).
Per altra banda, el sènior femení, va rebre a l'Institut Montserrat. 3-
0 amb parcials (25-16, 25-20 i 25-23). Sobre els equips base, l'in-
fantil femení va rebre al C.V.Rubí, 3-0 amb parcials (25-13, 25-12 i
25-22). El cadet masculí, va rebre a l'Eduvolei Ametlla, 3-0 amb par-
cials (25-16, 27-25 i 25-12). Per últim, les juvenils van rebre a la Vall
d'Hebron, 1-3 amb parcials (22-25, 25-14, 22-25 i 19-25).
Aquesta setmana són noticia els equips infantil masculí i cadet ja
que aquests s'han classificat per jugar les finals de Catalunya que
es jugaran el 25 i 26 d'abril la de l'infantil masculí a Lleida i el 16 i
17 de maig les del cadet, que una vegada més la Federació ha con-
fiat en la nostra entitat i es celebrarà a Roquetes. També, un any
més dos jugadors del volei Roquetes han estat seleccionats per la
selecció catalana. Adrià Anguera, cadet, i Sergi Solé com a infantil.

Desplaçament amb sabor molt
dolç a la pista del CB Navàs. Equip
que posaria les coses complicadís-
simes per la intensitat del seu joc i
evidentment per ser la millor defen-
sa del grup. Dos primers quarts
que al Cantaires li costaria escalfar
el cos i posar-se a to amb el que
s’estava jugant.
El primer quart 14-11 i el segon en
un negatiu 24-11. Després d'una
xerrada tècnica a la mitja part que
obriria els ulls als jugadors sobre la
seua realitat, començaria el tercer
quart ‘totalment activats’, buscant
jugades a la contra i segones
opcions al rebot ofensiu tancarien
el quart en un més que interessant
11-27 per a l’Also Casals
Instalacions SL CB Cantaires.
L'últim quart seria un ajustat 18-17
per acabar en una definitiu 67-70

per als tortosins.
Capacitat tremenda de l'equip de
suplantar les absències importan-
tíssimes de Luc Arquimede,
Stefano Coacri, Miguel Padilla i
Armand Pueyo. Bona aportació
dels júniors Pep Calafell i Roger
Pruñonosa.
Els punts van ser:
West Dawson 2, Roger Pruñonosa
3, Iván Pitarch 3, Pep Calafell 4,
Sandy Díaz 11, Xavi Fortuño 12,
Miki Novovic 13, David King 24.-
El Junior Campió de grup 1.-
El passat diumenge el Júnior A del
CB Cantaires es proclamaria cam-
pió del grup 1 amb tan sols una
derrota i obstentant la millor defen-
sa de la lliga. Ara arriba el torn de
les fases una lligueta amb els
millors 4 de la categoria a la provín-
cia de Tarragona. 

Victòria a la pista del Navàs

Regularitat 4a
CLUB BÀSQUET CANTAIRES. EL JÚNIOR, CAMPIÓ DE GRUP

En plena Passió, el Vilalba rebrà demà divendres l’Olimpic, el líder.
Es partit de recuperació (17h) i el primer lloc pot estar en joc, les
opcions dels dos equips, que en la jornada passada van golejar, el
Vilalba a Tivenys i l’Olimpic a l’Ebre Escola. Altres partits es recupe-
raran aquests dies: Roquetenc-Aldeana (avui 20.30h); Arnes-Tivenys
(diumenge 17h). I, posteriorment, dimecres 8 Catalònia-Camarles
(20.30h); dimecres 22 Aldeana-J i Maria (20.30h); divendres 24,
Benissanet-Olimpic (20h) i dia 1 de maig, J i Maria-Ascó (17h).

Vilalba-Olimpic, Apassionant!

Sènior MasculÌ
CH El Papiol 29 (19) - CE Tortosa 29 (13)
Empat del C.E. Tortosa que viatjava a casa del CH El Papiol per
intentar endur-se dos punts molt importants per la classificació.
La setmana vinent el C.E. Tortosa rep al C.H. Sant Esteve
Sesrovires, rival directe per la lluita de la 3™ posiciÛ.
Sènior Femení
CE Tortosa 29 (19) - CE Tortosa 25 (11)
Aquest passat dissabte el sènior femenÌ de CE Tortosa va dispu-
tar el segon partit de la segona fase de la lliga Primera Catalana
contra el CH Cardedeu.
Juvenil masculí
CE Tortosa 31 (14) - CEH Vendrell 16 (9)
Partit per consolidar la quinta plaça del CE Tortosa a la lliga. Un
bon joc defensiu i un atac ben organitzat han fet que es guanyi el
partit amb un ampli resultat.
L'equip juvenil del es va traure una espina clavada desprÈs d'a-
questa victòria ja que a fora de casa vam obtindre un empat molt
dur per a la nostra moral.
Cadet masculí
CH Cerdanyola "A" 25 - CE Tortosa 21
Infantil masculí
CE Tortosa 19 - La Salle Bonanova Atlètic 36
L'equip tortosÌ ha jugat amb esforç i ha lluitat, però l'equip barce-
lonÌ ha anat per davant al marcador durant tot el partit.
CE Tortosa: Pere LÛpez Escudero (7), Alex Ayuso (3), Andreu
Moreno (4), Joan Ignasi Cid , Enric Gonzalez (1), Eduard Ena (3),
Ignasi Teruel, Alex Baiges, Joan Miravalls, Jordi PrÌncep (1), Lluis
Miranda
Infantil Femení: CE Tortosa 23 - HC Perelló 17

Felicitar a les petites del club i donar molta sort per a la final terri-
torial que jugaran el 16 de maig.

Resultats dels equips

CENTRE ESPORTS TORTOSA

JUGADORNº
Àlex Alegre
Albert Alegre
David Pujol
Nicolàs Rios
Josep Reverté
Raul Tomàs
Flore Alegre
Maian

67
42
27
24
22
20
19
17

1
2
3
4
5
6
7
8

ALDEANA B
Nº P. JUGADORNº

José Luis Amador
Victor Gil
Miguel Malràs
Mustafha
Roger Blanc
Raul Martínez
Del Campo
Omar Hamdqui

46
39
38
28
28
26
23
17

1
2
3
4
5
6
7
8

ARNES
Nº P.

JUGADORNº
Alexis Pedraza
Fernando Maña
Nacho Aroca
Oriol Biarnes
Albert Troyano
Sisco Méndez
Xavi Suarez
Albert Miró

66
35
34
26
23
21
19
16

1
2
3
4
5
6
7
8

ASCÓ B
Nº P. JUGADORNº

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

51
49
33
31
27
26
25
23

1
2
3
4
5
6
7
8

BENISSANET
Nº P.

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

54
39
37
34
21
18
17
11

1
2
3
4
5
6
7
8

BOT
Nº P. JUGADORNº

Marc Gilabert
Elvis Balagué
Toni Sanz
Hristo
Jack Davenport
Roger Prats
Juanjo Vilalba
Àlex Rovira

34
32
28
25
21
18
18
18

1
2
3
4
5
6
7
8

CAMARLES
Nº P.

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

47
47
42
29
29
27
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8

EBRE ESCOLA
Nº P. JUGADORNº

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

49
34
32
29
25
20
19
19

1
2
3
4
5
6
7
8

CATALÒNIA
Nº P.

Joaquin Celma
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«Per a tots els gustos». Avui: Aliments  protectors de la salut cerebral 
CONSELLS DE LA DRA. MARIA JOSÉ

ROSELLÓ

Especialista en dietètica i nutrició, María José Rosselló és lli-
cenciada en Química i experta en Gestió Mediambiental. La
Dra. Rosselló és coneguda per la seva tasca de divulgació
en el camp de la nutrició, col·laboradora en nombrosos mit-
jans, sent especialment destacable la seva tasca a TVE al
programa Saber Vivir. Ha publicat diversos llibres dedicats a
la divulgació de consells pràctics per a una correcta alimen-
tació. Els podeu trobar a AFATE (L'Associació de Familiars
d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre, Passeig Moreira 25 de
Tortosa   977 510 519). 

Les fruites seques són molt fàcils de menjar i són l’aliment ideal per
consumir entre àpats. A més a més són idonis per a acompanyar
plats, elaborar postres o fer farcits.
El consum de fruites seques és un hàbit a seguir en la nostra die-
ta, diversos estudis li aporten propietats cardio saludables pel tipus
de greixos que contenen.
Són aliments d’origen vegetal i per tant no contenen colesterol, a
més a més també contenen diferents esterols vegetals que són ca-
paços de reduir l'absorció del colesterol de la dieta. Per tant, el con-
sum continu d’una petita ració de 20-25 g diaris de fruites seques,
pot ajudar a reduir el colesterol total i a augmentar els nivells de la
lipoproteïna protectora HDL.
També contenen quantitats importants de flavonoides que posseei-
xen una capacitat antioxidant, i d’aquesta manera poden ajudar a
inhibir la formació de plaques d’ateroma. Les nous són un exemple
de fruita seca més rica en antioxidants.
Totes aquestes propietats fan que la fruita seca sigui un dels ali-
ments més protectors de la salut cerebral.
L’aportació de fruites seques a la dieta ajuda a la prevenció del càn-
cer i de malalties cardiovasculars. Són capaços d’arribar a reduir

els nivells de colesterol totals.
Sempre s’ha dit que les fruites seques engreixen, ja que són ali-
ments molt rics en calories. Però tot i així, la majoria d’estudis clí-
nics realitzats amb suplements d’aquests aliments, mai han pogut
observar un augment de pes en les persones que ho consumien.
La quantitat de greix que contenen les fruites seques és d’un 50%
i això els converteix en aliments molt calòrics, ja que aproximada-
ment aporten unes 600 calories per 100 grams, tot i que s’ha de
tenir en compte que una ració normal és de 20-25 grams (per
exemple 10 avellanes, o 10 ametlles o 3 nous), que proporcionen
tan sols 120 calories.
És baix el contingut en hidrats de carboni i tenen un greix vegetal
principalment ric en àcid oleic i amb una presència adequada d’à-
cids grassos poliinsaturats. A més a més contenen quantitats im-
portants de fibra.
Són rics en proteïna i contenen elevades dosis de minerals com ara
magnesi, potassi, calci, fòsfor, ferro i zinc. També aporten vitami-
nes del grup B i vitamina E.
El contingut nutritiu en hidrats de carboni, proteïnes i lípids és el ma-
teix en les fruites seques naturals que en les fruites seques torra-

des, ja que la cocció no altera cap d’aquests components. Però la
cocció a elevades temperatures, com és el cas del torrat, podria
fer disminuir la seva concentració en algunes vitamines i minerals.

PREPARACIONS:
Les fruites seques són la base de molts farcits i postres tradicio-
nals.
Existeixen moltes formes de consum, com per exemple en torrons
o massapà, tot i que també cal destacar el seu ús en salses típi-
ques com el romesco, pesto o picades.
Elaborar farcits de carn amb ametlles, pinyons, prunes o panses
entre d’altres, resulten una elecció deliciosa i sana. Tot i que també
poden acompanyar la carn en forma de salsa.
També es poden incloure com a salsa en el peix, per exemple una
recepta que no requereix molt temps és fer un llenguado o un altre
peix al forn amb una picada d’ametlles. D’aquesta manera se li dó-
na un altre toc al peix que el fa molt més gustós i diferent de com
s’acostuma a menjar normalment. El postre anomenat de músic,
és un altre tipus de menjar típic que inclou els fruits secs. 

Fruites Seques: Anous, Avellanes, Ametlles....
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts, sobretot al final
del dia. Fins a mig matí hi haurà intervals de núvols baixos a la meitat est i
a la resta del litoral i prelitoral central que localment poden deixar el cel
molt ennuvolat. A la tarda podran créixer alguns núvols d'evolució diürna a
l'interior del quadrant nord-est i al final del dia es formaran núvols baixos a
punts del litoral.

Precipitacions
Són possibles alguns plugims dispersos a la meitat est i a la resta del litoral
i prelitoral central de matinada.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes, mentre que les
màximes seran similars o lleugerament més altes, sobretot a la meitat est.
Les temperatures mínimes es mouran entre -1 i 4 ºC al Pirineu, entre 1 i 6
ºC al Prepirineu i al nord de la depressió Central, entre 4 i 9 ºC a la resta
de la depressió Central i al prelitoral nord i central i entre 7 i 12 ºC a la resta
del país. Les temperatures màximes oscil·laran entre 13 i 18 ºC al Pirineu i
entre 17 i 22 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona en conjunt, tot i que fins les primeres hores del matí serà localment
regular a la meitat est.

Vent
Fins les primeres hores del matí bufarà tramuntana a l'Empordà i mestral al
terç sud moderats amb cops forts, i vent fluix i de direcció variable a la
resta. A partir de llavors, bufarà fluix amb cops moderats de component sud
i oest, tot i que es mantindrà la tramuntana moderada amb cops forts tot el
dia al nord de l'Alt Empordà. Al final del dia quedarà fluix i de direcció varia-
ble en general.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 10°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Ruiz Félez, Jaime

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià

Sant Blai, 17  (Tortosa) 977441914

Roca Biosca, Monica     

Trafalgar, 44 (Cases d’Alcanar) 977737110

Artur Salom - Àngela Salom

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Mercè Bel - Carles Mur            

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Escuder Monfort, Lluís  

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

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva parella t’ofereix un abric de conten-
ció que, lluny d’aclaparar-te, proposa
moments de relax i enteniment. Busca equili-
bri entre obligacions familiars i de parella.  

Taure
20/4 al 19/5

Les relacions desborden expressions d’a-
mor, enteniment i esperança: l’empatia
pren la davantera i proposa una relaxada
connexió en la parella. 

Bessons
20/5 al 21/6

Lliura’t sense reserves a una relació amoro-
sa que pot dur-te a descobrir  coses sobre
l’amor  que vas pensar  que no tornaries a
experimentar mai més

Cranc
22/6 al 21/7

No jutgis si no desitges ser jutjat: duu les
coses a un plànol de major tranquil·litat.
Apareixerà  una despesa que no esperaves
i que podria fer-te canviar de plans.  

Lleó
22/7 al 22/8

El teu firmament  sentimental revela situa-
cions d’evident maduresa emocional: obli-
da’t  de les restriccions i aposta tot a la
parella. No parlis de diners a la feina.

Verge
23/8 al 21/9

No permetis que les teves emocions entrin
en conflicte amb la mirada assenyada que
tens  sobre la teva vida, pren-te un moment
per a buidar-te.

Balança
22/9 al 22/10

Quan el fastigueig s’apropia d’una relació
amorosa, hi ha dues possibilitats: tractes
d’arribar a una trobada o t’allunyes abans
que arribin les llàgrimes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Predomina un escenari de baralles: no obli-
dis que la susceptibilitat exigeix molta ener-
gia, mentre que el riure i l’humor deixin enre-
re els conflictes.     

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes d’una jornada vivificant i moments
d’alegria en l’amor, la parella reprèn una
cursa sana d’aprenentatge i maduresa.
Cuida la teva pell.

Capricorn
21/12 al 19/01

Gran energia emocional: sents que gens
importa més que aclarir la teva situació  senti-
mental, deixa que el corrent flueixi, no et pre-
cipitis a prendre decisions.

Aquari
20/1 al 18/2

Moment de calidessa envaïxen la teva vida
amorosa i molts plànols arriben a l’equilibri.
La teva vida social es beneficia de la te afec-
tuosa actitud. 

Peixos
19/2 al 20/3

Els romanços que s’iniciïn sota les presents
confluències astrals tindran una elevada
dosi de sensualitat i càrrega passional. La
teva esquena està patint massa.    

CARTELLERA CINES

Amposta. Cinemes Amposta 

Telèfon 977 703 811

www.cineciudad.com

FAST & FURIOUS 7

dijous 2 i dijous 9: 18.30 - 20.00 -

21.00 - 22.30 - 23.30 - 00.20

divendres 3 al diumenge 5: 16.00 -

17.30 - 18.30 – 20.00 – 21.00 -

22.30 - 23.30 - 00.20

dilluns 6: 16.00 - 17.30 - 18.30 -

20.00 – 21.00 - 22.30

dimarts 7 i dimecres 8: 18.30 -

20.00 – 21.00 - 22.30

INSURGENTE

dijous 2 i dijous 9: 18.10 – 20.20 –

22.30 – 00.40    

divendres 3 al diumenge 5: 16:00 -

18.10 – 20.20 – 22.30 – 00.40

dilluns 6: 16:00 - 18.10 – 20.20 –

22.30

dimarts 7 i dimecres 8: 18.10 –

20.20 – 22.30

FOCUS

dijous 2 i dijous 9: 16: 18.20 –

20.20 – 22.20 – 00.20

divendres 3 al diumenge 5: 16.20 -

18.20 - 20.20 – 22.20 – 00.20

dilluns 6: 16.20 -18.20 - 20.20 –

22.20

dimarts 7 i dimecres 8: 8.20 - 20.20

– 22.20

CENICIENTA

dijous 2 i dijous 9: 18.10 – 20.10 –

22.10 – 00.10

divendres 3 al diumenge 5: 16.10 -

18.10 – 20.10 – 22.10 – 00.10

dilluns 6: 16.10 - 18.10 – 20.10 –

22.10

dimarts 7 i dimecres 8: 18.10 –

20.10 – 22.10

EL NUEVO EXOTICO HOTEL

MARIGOLD

del dijous 2 al diumenge 5: 18.00 -

20.15 – 22.30 – 00.45

del dilluns 6 al dimecres 8: 18.00 -

20.15 – 22.30

PERDIENDO EL NORTE

dijous 2 i dijous 9: 18.05 – 20.10 –

22.15 – 00.40 

divendres 3 al diumenge 5: 16.00 -

18.05 – 20.10 – 22.15 – 00.40

dilluns 6: 16.00 - 18.05 – 20.10 –

22.15

dimarts 7 i dimecres 8: 18.05 –

20.10 – 22.15

HOME

dijous 2 i del dimarts 7 al dijous 9:

18.00 - 19.00 

del divendres 3 al dilluns 6: 16.00 –

17.00 - 18.00 – 19.00 

KINGSMAN 

del dijous 2 al diumenge 5: 19.50 -

22.10 – 00.30 

dilluns 6 al dijous 9: 19.50 - 22.10 

BIG HERO 6

del dijous 2 al dijous 9: 16.00 

EL FRANCOTIRADOR

del dijous 2 al dijous 9: 17.50 –

22.10 – 22.30 

OBSESION 

del dijous 2 al diumenge 5: 20.50 –

22.35 – 00.20

del dilluns 6 al dijous 9: 20.50 -

22.35

LOS CABALLEROS DEL ZODIACO 

del divendres 3 al dilluns 6: 15.50

BOB ESPONJA

del dijous 2 al dilluns 6: 16.00

del dimarts 7 al dijous 9: 18.00

50 SOMBRAS DE GREY

del dijous 2 al dijous 9: 20.10 –

22.25

CHAPPIE

dijous 2 i  del dimarts 7 al dijous 9:

18.00

del divendres 3 al dilluns 6: 15.50 -

18.00

Roquetes. Cinemes Ocine

Telèfon 977 504 080/

902 17 08 31

www.ocine.es

FAST & FURIOUS 7

dijous 2 i dijous 9: 19.00 - 21.30 -

23.45

dissabte 4 i diumenge 5: 19.00 -

21.30 - 23.45

divendres  3 i del dilluns 6 al dime-

cres 8: 19.00 - 21.30

INSURGENTE

del dijous 2 al dijous 9: 21.45

EL GRAN HOTEL BUDAPEST

del dijous 2 al dijous 9: 20.10 –

22.25

Cinema Ascó (Casal Municipal)

KINGSMAN

diumenge 5: 18:00h

Cinema Gandesa

(Societat Unió Gandesana)

KINGSMAN

dissabte 4: 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
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

VARIOS Ñ

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

Tlf.680 968 290

RELAXÑ

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

610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

Fem la seva
declaració de la
Renda a partir

de 20 €. 
Del 7 d'abril 
al 30 de juny.

Tlf.977446443 -
cinta@serveiscomptables.com

S'ofereix
comptable 
amb molta experiència

per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009

juanma@serveiscomptables.com
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Segons nota de l’Àrea de
Comunicació de
l’Ajuntament de Roquetes,
el nou CAP amb un pressu-
post de 2.296.000 euros,
serà una de les poques
inversions que el
Departament de Salut rea-
litzarà a les Terres de
l'Ebre.
Primer el conseller ha visi-
tat l’ajuntament de
Roquetes, on ha firmat al
Llibre d’Honor i ha fet uns
parlaments, acompanyat
de l’alcalde del municipi,
Paco Gas.  Tot seguit, el
conseller s’ha desplaçat
fins als terrenys on s’ha de
construir el nou CAP del
municipi per assistir a l’ac-
te de col·locació de la pri-
mera pedra.

El nou centre s'organitzarà
en dos cossos d'edificació
paral·lels, lligats per una
única recepció general i un
únic accés de públic, amb
una superfície total de
1.628 metres quadrats,
on s'ubicarà el nou CAP de
Roquetes i també una
nova Base Comarcal del
Servei d'Emergències
Mèdiques (SEM) equipat
amb dues ambulàncies.
El nou CAP disposarà de
21 consultes a més dels
espais de l'àrea d'atenció
continuada. Amb les
dependències del personal
sanitari, d’administració i
magatzems, el nou equipa-
ment disposarà també d’à-
rees de medicina general,
pediatria, odontologia,
educació sanitària, d’aten-
ció a la salut sexual i
reproductiva i una àrea
polivalent.
La nova Base Comarcal
del SEM comptarà amb
una sala d’estar, menjador
cuina, tres dormitoris,
lavabo-vestidors indivi-
duals, magatzem i un
garatge per a dues
ambulàncies.
L'alcalde de Roquetes
Paco Gas, destacava per
una part, la millora en la
qualitat de vida de la

població amb aquest nou
equipament sanitari i d’al-
tra banda els llocs de tre-
ball que suposarà la seva
construcció.
Per la seva part el conse-
ller de Salut Boí Ruiz ha
qualificat el nou equipa-
ment de modèlic des del
punt de vista funcional
molt adaptat a la manera
de la nova assistència
sanitària i que sobretot
permetrà treballar de
manera més coordinada
entre tot l’equip de profes-
sionals de la salut.
El conseller de Salut Boí
Ruiz també ha confirmat
que la construcció previs-
ta a pocs metres del nou
CAP de Roquetes, del que
havia de ser el nou
Hospital de les Terres de
l’Ebre, ja no és una priori-
tat.

Foto: Roquetes
Comunicació

Es col·loca la primera pedra 
del nou CAP de Roquetes

Dissabte al migdia el
conseller de Salut Boi
Ruiz ha assistit a l’acte
de col·locació de la pri-
mera pedra del nou
Centre d'Assistència
Primària de Roquetes.

El nou centre d'atenció primària disposarà de 21 consultes

DISSABTE

Es preveu que el nou CAP de
Roquetes pugui entrar en 

funcionament en un termini de 
12 a 18 mesos

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Durant molt temps va ser
una zona dedicada a aco-
llir un dels principals ser-
veis públics de Roquetes,
i ara el municipi la vol con-
vertir en un lloc de
referència en la visita a la
zona. L’antic depòsit d’ai-
gua és a partir d’aquesta
setmana el Mirador de
l’Ebre, que ofereix una

vista de tota la vall de
l’Ebre. Roquetes ha donat
per finalitzada l'actuació
de millora d’un indret
emblemàtic de la pobla-
ció. L'antic dipòsit que
subministrava aigua a la
vila, és a partir d’ara un
mirador. L’empresa que té
la concessió de la gestió
dels serveis públics al

municipi, Sorea, l’ha arran-
jat dins de les actuacions
compromeses en el con-
curs. 
Un fet que no és habitual i
que els seus responsables
reivindiquen. 
L’anomenat Mirador de
l’Ebre està situat a la sorti-
da de Roquetes cap als
Reguers, just al davant de

la seu del Parc Natural
dels Ports. 
La seua ubicació, a tocar
de la Via Verda de l'antiga
línia ferroviària de la Vall
de Safan, el converteixen
en un lloc per on fàcilment
poden passar els visitants
i en el que hi ha privilegia-
des vistes de la zona
(ebredigital). 

Inauguració del Mirador de l’Ebre
A la sortida de Roquetes, direcció Els Reguers, davant del Parc Natural dels Ports


