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El dia 18, assemblea de la PDE on s’exposaran les noves estratègies com ara les denúncies contra el pla hidrològic de la conca i el nou PHN
Segons Manolo Tomàs, “fa gairebé un any que esperem, pel Govern de la Generalitat, l’elaboració i lliurament d’uns informes que són molt importants en la lluita europea pel riu i contra el pla hidrològic de la conca”. Així mateix, ja s’ha iniciat el compte enrera per a l’assemblea del dissabte dia 18. Entre altres temes, es comunicarà els nous fulls de ruta i les
noves estratègies del moviment social, com ara les denúncies contra el pla hidrològic de la conca a l’Estat i a Brussel·les, el nou pla hidrològic nacional o el minitransvasament a
Tarragona o la interconnexió de xarxes. Nova cita per defensar ‘lo nostre’ .
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Un detingut a Valls en una operació contra una cèl.lula jihadista

Avui és notícia

Segons Ara.cat, han hagut onze detinguts en una operació policial dels Mossos d'Esquadra contra una presumpta
cèl·lula jihadista duta a terme la matinada de dijous en diverses poblacions del Vallès Occidental, Barcelona i l'Alt Camp.
El conseller de l'Interior, Ramon Espadaler, ha confirmat que ja s'han fet 11 detencions, cinc persones de nacionalitat
espanyola, cinc de nacionalitat marroquina i una altra d'origen paraguaià. La majoria d'escorcolls previstos ja s'han efectuat. Els detinguts seran acusats de pertinença o col·laboració amb organització terrorista. El grup és investigat com a
sospitós de reclutar efectius per enviar a Síria, però també per possible planificació d'atemptats a Catalunya, tot i que
no tenia cap projecte avançat i en cap moment ha arribat a haver-hi cap atac imminent. A la nostra provincia, s'ha fet
un escorcoll i una detenció a Valls.

Terres de l’Ebre. L’Agrupació Taurina de l’Ebre
ultima els detalls de la manifestació del diumenge
dia 19.
P3

Terres de l’Ebre. El regidor German Ciscar
denuncia que Manel Ferré hauria carregat despeses
privades a l’Ajuntament d’Amposta.
P4

Esports. Joaquin Celma, col.laborador
esportiu de Més Ebre, anuncia una nova
secció: Megacracs Ebrencs.
P16
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Noves mobilitzacions
L’Ebre torna a manifestar-se. El cap de setmana
del 18 i el 19 serà de reivindicació. Primer, dissabte, amb l’Assemblea informativa de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre, i, posteriorment, el diumenge, amb la Manifestació per
defensar ‘la nostra Festa’. La PDE i l’Agrupació
Taurina de les Terres de l’Ebre treballen de forma
incansable. L’Agrupació ha estat efectuant reunions durant aquesta setmana, per aconseguir el
màxim suport per un acte que consideren que és

L’Amposta que somio

capital per poder tenir la força suficient per aconseguir protegir el que es considera una festa tradicional. Serà un diumenge en què els ebrencs i
les ebrenques amants de la seua Festa tenen una
convocatòria per sumar-se a una manifestació
que, des de l’organització, s’ha deixat ben clar
que, tot i la proximitat d’unes eleccions, es vol
desvincular directament d’especulacions polítiques. ‘L’objectiu és estar units, quants més,
millor’, han assegurat.
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Suprimint barreres a Amposta

més
ebre
Edita:

Una societat avançada es caracteritza per
la seua capacitat
integradora i sensibilitat davant els col·lectius minoritaris o en risc d'exclusió o discriminació. Amposta té una clara vocació de
societat avançada malgrat alguns obstacle
que perduren i que cal superar. Cada vegada sorgeixen, amb més força, veus i associacions que ens voleu fer prendre consciència que tots , en algun moment de la
nostra vida patirem alguna discapacitat, ja
sigui per motius de salut o d'edat.
Quan parlem de la supressió de barreres,
el primer que ens ve al cap són les barreres físiques. Però avui dia vivim en un món
en el qual la comunicació, les xarxes
socials i les tecnologies de la informació i
la comunicació (TIC) juguen un paper molt
important en les nostres vides. Per això,
hem de pensar també en les barreres
comunicatives i relacionals. Aquelles barreres que obstaculitzen l’accés i la participació de les persones amb discapacitat als
espais i les activitats culturals i públiques
de la nostra ciutat, dificultant-ne així la seva
plena integració i la vida en comunitat.
A 2013 ERC ja va portar una moció al Ple
demanant la creació d'un Pla local de
supressió de barreres arquitectòniques a la
nostra ciutat. Ho tenim com a compromís
des de 2007, any en què ja ho portàvem al
programa electoral. Ara també apostem
per la creació d'una línia municipal d'ajuts
per a suprimir barreres als domicilis, en la
línia de substituir banyeres per plats de
dutxa amb barres. També vam demanar la
creació d'una xarxa de lavabos d'ús públic,
que en un primer moment podrien ser
aquells dels equipaments públics i també
els d'establiments privats. Això es podria
fer mitjançant un conveni de bonificacions
fiscals proporcionals als usos.
Si treballem bé, de manera conjunta i amb
visió de futur, podem confeccionar un
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Catàleg de serveis turístics per a persones
amb discapacitat que incorpori recursos
d'autonomia personal i accessibilitat, com
altres ciutats han fet. Les característiques i
la singularitat del nostre territori el fan
adient per promocionar aquest tipus de
turisme. Hem de potenciar aquells punts
forts que tenim. Espais verds, sense aglomeracions, natura, gastronomia. Es
podrien fer recorreguts per a invidents, pel
Delta i per la ciutat. Hem d'utilitzar mitjans
tècnics i humans de subtitulació, audiodescripció, acompanyament, interpretació en
llengua de signes. Podria ser un pol d'atracció i generar llocs de treball.
És evident que en uns anys cap aquí hem
avançant , però
encara ens queda molta feina a fer. No hem
de fer-ho tot en un any, però sí que podem
planificar els propers. Estic convençuda
que ho aconseguirem si establim fortes
complicitats entre ciutadans i administració. Pot ser un camí llarg però engrescador, enriquidor; carregat de noves expectatives i il·lusions per a tothom.

Susanna Sancho Maigí.
Regidora ERC d'Amposta.
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial. Els articles de la secció d’opinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus
necessàriament.

M'agrada xerrar i copsar les inquietuds de les persones, estar
obert a les opinions dels ciutadans i ciutadanes. Els anhels i preocupacions dels homes i dones de la nostra ciutat també són els
meus i he pogut percebre amb rotunditat que la gent vol un canvi,
que entri saba nova a l’ajuntament, com deia John F Kennedy: “El
canvi és llei de vida, qualsevol que només miri el passat o el present es perdrà el futur”. Fruit d'aquest diàleg permanent amb la
ciutadania, amb converses amb més de cent persones, amb un
cara a cara franc i sincer i després de reunir-nos amb moltíssimes entitats i associacions de la ciutat ha arribat l'hora de presentar les conclusions de les demanades i necessitats de la gent
i aquestes són les propostes i els principals punts del programa
electoral amb què els socialistes ens presentem a les eleccions
municipals el 24 de maig vinent, amb l’objectiu de liderar el canvi
serè que necessita Amposta. La nostra prioritat és l'Amposta de
les persones amb el lideratge territorial i la rebaixa d’impostos
que configuren els principals eixos del nostre programa. I perquè
sigui possible ens cal el suport majoritari de la ciutadania que permeti un canvi real a la nostra ciutat, que situï a les persones en
l'epicentre de l'acció política, front al radicalisme d'uns i l'immobilisme dels altres.
L’actual conjuntura econòmica ha condicionat i molt la confecció
del nostre programa per Amposta. La creació d’una Oficina
d’Atenció a les Persones és una de les principals propostes.
Cada cas, cada família amb persones a l'atur és un patiment, un
drama que exigeix una resposta immediata per part de
l'Ajuntament. Per això els socialistes, per a aconseguir el necessari impuls econòmic a la ciutat, proposem un pla de xoc per a
l’ocupació, la signatura de convenis amb la URV i la convocatòria de beques per a estudis específics, així com multiplicar per
10 l’ajut al transport per als nostres universitaris i Màsters.
També ens 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
nostres compromisos. Rebaixarem des del primer any un 10%
l’IBI (la contribució) per arribar en 4 anys al 20% i ho farem possible atès que reduirem la despesa innecessària, les gratificacions als càrrecs de confiança. Estalviarem en consum energètic, en lloguer d’edificis públics i habilitarem una central de compres i reclamarem els més de 300.000 € que ens deuen de contribucions de Futuro Ciudad. També rebaixarem l’IBI de la rústica.
En la mateixa línia, per millorar el servei i afavorir les persones,
proposem la gratuïtat del transport urbà.
Amposta ha de ser motor, generant noves dinàmiques en l’impuls
al nostre lideratge territorial. Millora de les comunicacions, de
les carreteres, presència en els Jocs del Mediterrani 2017 i
també lideratge cultural. D’aquí, la nostra proposta per posar en
marxa el Conservatori de Música i nous cicles formatius d’art i
disseny a ESARDI.
El suport al comerç, amb propostes, entre altres, com la bonificació de la primera hora de la zona blava i a les associacions i
entitats per millorar la seva sostenibilitat econòmica tenen lloc
preferent en el nostre programa electoral, que també preveu la
compra d’edificis emblemàtics com el Sindicat i l’antic col·legi de
les monges per fer-hi un gran centre de serveis i equipaments i
els rehabilitarem amb tallers ocupacionals adreçats a tots els aturats i amb rotació. El treball no ha de ser un privilegi per a uns
pocs, és una necessitat per a tothom.
Francesc Miró Melich
Candidat del PSC a l’alcaldia d’Amposta
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La PDE reclama els informes
sobre els efectes del pla de conca

El dia 18, assemblea on s’exposaran les noves estratègies com ara les denúncies contra el pla hidrològic de la conca i el nou PHN
REDACCIÓ

Malestar
a
la
Plataforma en Defensa
de l’Ebre (PDE).
Segons Manolo Tomàs (a la
foto, ahir a la redacció de
Més Ebre), “fa gairebé un
any que esperem, pel
Govern de la Generalitat, l’elaboració i lliurament d’uns
informes que són molt
importants en la lluita europea pel riu i contra el pla
hidrològic de la conca”. La
Plataforma ho ha comunicat
als consellers d’Agricultura,
Josep Maria Pelegrí, i
Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, reclamant l’esmentat informe sobre les
repercussions del pla
hidrològic de la conca de
l’Ebre sobre els llocs de la

xarxa natura 2000 del curs
inferior del riu Ebre. Segons
recorda la PDE en un comunicat, el Parlament de
Catalunya va aprovar fa
prop d’un any (25 d’abril de
2015) una moció amb
aquest mandat al Govern.
Des de llavors, representants de la Plataforma s’han
entrevistat diverses vegades amb els consellers així
com altres membres dels
departaments d’Agricultura i
Territori, la darrera al mes
de febrer, en les quals es
van comprometre a emetre
aquest informe per al 20 de
març, coincidint amb la
darrera reunió de la
Comissió de Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre: “i
encara ara no tenim cap
constància d’aquest docu-

ment”. Per aquest motiu hi
ha malestar perquè l’informe és vital per poder tenir
força institucional en les
reclamacions.
Assemblea el dia 18
La Plataforma en Defensa
de l’Ebre escalfa motors per
a la seva assemblea general, que tindrà lloc al teatreauditori Felip Pedrell de
Tortosa el dissabte 18 d’abril (20 h). En aquesta
assemblea es comunicarà
els nous fulls de ruta i les
noves estratègies del moviment social, com ara les
denúncies contra el pla
hidrològic de la conca a
l’Estat i a Brussel·les, el nou
pla hidrològic nacional o el
a
minitransvasament
Tarragona o la interconnexió
de xarxes.

Agrupació de Penyes taurines de l’Ebre:
“el futur de la nostra Festa està a les nostres
mans. No podem faltar-hi”
Els dies passen i un dels
més importants per a la historia dels bous a Catalunya
s’aproxima, l’Agruació de
Penyes i Comissions taurines de les Terres de l’Ebre
està treballant al màxim per
a poder tenir tots els fils ben
lligats i que el dia 19 d’abril,
la jornada sigui un èxit.
Aquesta semana ha estat
frenètica, dilluns es reunien
amb l’Alcalde d’Amposta
Manel Ferré i amb el regidor
de festes Josep Garriga,
per tal d’acabar de lligar
algunes coses per a la maniL’Ajuntament
festació.
col.laborarà amb tot el que
l’Agrupació li ha demanat,
ells serán els encarregats
d’instal.lar la megafonía i
facilitar la bona organització
de la manifestació pels
carrers d’Amposta. També
dilluns van haver reunions
amb totes les penyes cavallistes de la comarca del
Montsià i aquests es van
comprometre a ser presents amb els seus animals.
Dimecres van estar presents a Jesús, dijous a Calig
on es van reunir amb totes
les penyes del Maestrat,
divendres a Godall i tancaran la setmana demà dissabte a Roquetes i a Sant
Jaume.
Fonts de l’Agrupació ens
comuniquen que queden
algunes coses per fer enca-

ra, i fa falta que la gent es
continue mobilitzant amb el
boca a boca a tothom, no
pot faltar ningú, el futur de la
nostra festa està a les nostres mans, “si estem tots
junts no ens podran atacar
més ja, però si el dia 19 no
estem al carrer tots els aficionats, pot ser la nostra
mort”.
La manifestació començarà
a les 11 del matí des del
d’Esports
Pavelló
d’Amposta, per enfilar

l’Avinguda la Ràpita fins arribar a l’Ajuntament on es
faran els parlaments a
càrrec del president i del
vicepresident de l’Agrupació
de Penyes.
Un dels dubtes que hi ha a
l’ambient és l’organització
de la Manifestació. Lla junta
de l’Agrupació de Penyes i
Comissions taurines de les
Terres de l’Ebre “vol deixar
molt clar que en CAP cas
anirà cap polític a la capçalera de la manifestació”.

Juanjo Rovira: “El millor MIC de la història
Durant aquests dies de
vacances es va disputar el
MIC, el torneig de futbol
base de referència mundial. Com tots els anys es
van veure les futures estrelles internacionals. Més de
200 equips de 36 països,
prop de 600 partits i 21
seus a la Costa Brava. El
MIC va tancar la quinzena
edició amb un balanç molt
positiu tant per l’afluència
d’equips com pel número
d’aficionats que van omplir
els estadis. Va ser tot un
èxit mundial liderat pel bitemenc Juanjo Rovira, director del torneig des del
2003. Els juvenils del
Màlaga van revalidar el títol
en aquesta categoria. En
cadets, l'Aspire Football
Dreams de Qatar va sumar
el quart títol consecutiu,
davant la revelació de la
categoria, l'Alboraya valencià. I enguany el MIC va
viure dos duels entre Barça
i Madrid, amb un títol per a
cadascun. En infantils, per
al Barça i en alevins de futbol 11 el trofeu el va aixecar el Reial Madrid. En la
mateixa categoria, però en
futbol 7, l’Espanyol va
València.
al
derrotar
"Estem molt contents. El
tracte a nivell informatiu
crec que ha estat extraordinari i els comentaris dels
diferents equips que han
vingut també ens fan veure
que el torneig ha estat un

èxit", explica Juanjo Rovira,
torneig.
del
director
Dins d'aquest balanç,
Rovira destaca un parell
d'aspectes. "D'una banda,
la gran esportivitat demostrada, en general, fins i tot
en partits importants i que
estaven molt igualats. I en
segon lloc la gran assistència de públic en tots els
camps, especialment, la nit
del dissabte i el matí de
diumenge a les finals de
Palamós ". El resum és
que, en l'organització del
MIC la sensació és que
"aquest ha estat el millor
MIC de la història, per tot
plegat, juntament amb una
climatologia que ens ha
acompanyat des del primer
dia. Ara per a nosaltres
arriba el moment d’analitzar-ho tot, mirar on podem
millorar encara més i
començar a treballar perquè el proper any puguem
tornar a dir que el MIC'16
ha estat el millor de la

història". Però abans del
MIC'16, un repte important. "Ara estem acabant
de treballar per veure si al
setembre podem fer el
MIC'15 a nivell de seleccions sub'19. I de cara a la
propera edició m'agradaria
que es consolidés el torneig femení, incorporant ja
la categoria juvenil-cadet".
El MIC va comptar amb
presència ebrenca, entre
jugadors que van participar-hi i també àrbitres. I en
l’entramat organitzatiu, en
clau de col.laboradors, van
ser-ne uns 100 de les
Terres de l’Ebre que, a través de Rovira, van vertebrar el funcionament de
tota la programació que
suposa aquest gran esdeveniment. El MIC, gràcies a
Rovira, també és patrimoni
de l’Ebre. Un orgull tenir a
capdavant.
al
Rovira
Foto: MIC/Agustí Fontanet.
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TORTOSA

Ajudes per
rehabilitar
edificis del
Nulci Antic
Aquest dimarts s'han publicat les bases d'una nova
convocatòria de subvencions per a la rehabilitació
de façanes, cobertes i elements comuns dels edificis
inclosos en l'àmbit d'actuació del Pla Integral del Nucli
Antic de Tortosa (PINCAT).
Es tracta de la vuitena convocatòria que es fa amb
aquest objectiu. Fins a data
d'avui un total de 58 edificis
s'han acollit a les diferents
convocatòries d'aquestes
subvencions, que han
sumat un total de 249.282
euros en ajudes, als quals
s'han d'afegir els 80.000
euros de la nova convocatòria, que es destinaran a la
millora de façanes (45.000
euros), cobertes (25.000) i
instal·lacions
comuns
(10.000).
Els immobles objecte d'aquestes subvencions no
poden haver-se construït ni
haver sofert grans rehabilitacions durant els últims 5
anys.

Homenatge a
Gerard Vergès
Coincidint amb el primer aniversari de la mort de Gerard
Vergès, l'Ajuntament de
Tortosa i la Institució de les
Lletres Catalanes li retran
homenatge el proper dimarts
14 d'abril a les 19h a l'Arts
Santa Mònica de Barcelona.
L'acte estarà presidit pel
Conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, acompanyat de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
A més del seu caràcter institucional, la voluntat de les entitats organitzadores ha estat
també convocar al món de les
arts i les lletres de les Terres
de l'Ebre i de Barcelona, així
com a les persones de
Tortosa i d’arreu del territori
que resideixen en aquesta ciutat, perquè puguin participar
en aquest homenatge. L'acte
aplegarà moltes de les persones que van tenir relació amb
el poeta tortosí, que evocaran
la seva obra a través de la
seva particular mirada.

Ferran Bel presenta els membres de l’equip amb que
concorrerà a les properes eleccions a l’Ajuntament
«Per donar continuïtat al projecte que ha permès transformar la ciutat els últims anys»

Es tracta d’un equip que
“dóna continuïtat al projecte que ha permès
transformar Tortosa en
els últims anys” i que
combina “joventut, formació i experiència”

Bel ha afegit que s’incorporen noves cares a l’equip i
que la “transversalitat a
nivell sectorial i territorial”
és un dels elements que
defineixen als seus membres.
“Tots són persones acostumades a treballar per a
la col·lectivitat, amb entitats i associacions”, ha
afegit el candidat a la reelecció. Segons nota de
CiU, dimecres al vespre,
en assemblea conjunta de
CDC i UDC, es va aprovar
la llista de membres que
acompanyaran Ferran Bel
en la candidatura que aspira “a continuar el projecte
per seguir millorant i transformant Tortosa”.

Els membres
Els membres de la candidatura són: Ferran Bel i Accensi, Meritxell Roigé i Pedrola, Ana Algueró i Caballé, Emili
Lehmann i Molés, Domingo Tomàs i Audí, Dolors Queralt i Moreso, Joaquim del Pino i Homedes, Alfredo Ferré i
Fandos, Rosa Cid i Garcia, Josep Cugat i Ginovart, Aitor Pérez i Codorniu, Roger Pedret i Pijoan, Maria Ardit i
Ariño, Àngel March i Mayo, Lídia Saura i Benaiges, José Antonio Estíbalez i Panisello, Pau Cladelles i Grau, Esther
Vidal i Sabaté, Víctor Ferrando i Sabaté, Beatriz Viñuela i López, Pere Panisello i Chavarria, Joan Sanahuja i
Ramírez, Ramon Valls i Garcia, Matilde Villarroya i Martínez.

El regidor German Ciscar denuncia que Manel Ferré hauria carregat despeses
privades i de partit a l’Ajuntament d’Amposta
L’Alcalde: “lamento la manera de fer política de PxC. La pregunta és si tenen cap proposta per la ciutat o únicament busquen denunciar-me”

El regidor de l’Ajuntament d’Amposta, German Ciscar, ha comunicat aquesta setmana que
“entre l’abril de 2011 i juliol de 2014, Manel Ferré ha cobrat dietes de l’ajuntament d’Amposta
per valor de més de 17.000 euros, per més de 150 viatges a Barcelona, hotels, àpats....,
molts d’ells per qüestions privades i no de l’Ajuntament. Una de les dietes pagades des de
l’Ajuntament, la més escandalosa és la de 140,95€, del dia 28 de juliol de 2011, un viatge i
sopar a Barcelona amb la regidora de Serveis Socials, Laia Subirats, per al nomenament de
Manel Ferré com a President del Consorci Social i Sanitari, cosa totalment privada que no té
res a veure amb el fet de ser alcalde d’Amposta”. Ciscar ha afegit que “destaca també la dieta
a Barcelona per una reunió amb Ramon Bagó, el dia 4 de juliol de 2011, per 206,20€, amb
una part per àpat amb ‘Bogavante, solomillo i Rioja Bordon’”.
PxC-Plataforma ampostina considera, a part d’un insult a la gent que passa penúries, que
aquesta dieta no té cap vinculació amb l’alcaldia d’Amposta, ja que segurament “es tracta de
reunions respecte el nomenament de Manel Ferré com a president del Consorci. Un altre
exemple de la facilitat en què l’alcalde ha carregat despeses a l’Ajuntament és la dieta dels
dies 7 i 8 de febrer de 2012, per valor de 122,55€, una part a una cerveseria per la tarda
d’una tapa de jamón Ibèrico + copa de San Miguel”. Des de Plataforma Ampostina “hem estat fent un seguiment de les dietes de l’alcalde i hem pogut comprovar que molts dels pagaments, realitzats per decrets d’alcaldia, fan referència a reunions, àpats o hotel pel fet de ser president del Consorci Hospitalari o
altres òrgans de govern o administració de la Sanitat catalana, de la que Manel Ferré és membre per motius de partit o personals i no pel fet de ser Alcalde
d’Amposta. Des que ens vam posar a comprovar aquestes dietes, l’alcalde no ha passat més dietes per la seva activitat al Consorci hospitalari i des que ens
vam posar a revisar tiquet a tiquet no ha passat cap despesa més. En els últims 9 mesos ni una sola dieta, ni un sol viatge a Barcelona pagant els ampostins,
pel que entenem que ha estat conscient que estava cometent una il·legalitat. Per tot això, portarem a fiscalia aquests fets per tal que es dictamini si les dietes
han estat ben pagades, i en el cas que no, demanarem que li siguin retornats els diners al poble. El més greu és que per ocupar aquests càrrecs d’interès personal, no està a Amposta desenvolupant la seva feina i a més a més li hem de pagar el fet que marxi. Un exemple molt clar d’aquesta pràctica van ser els
mesos de setembre, octubre i novembre de 2011, en que es van passar dietes per 33 dies a Barcelona, dels 60 dies laborables”.
L’Alcalde
L’Alcalde, per la seua part, aclareix que “en primer lloc, no passo dietes a l'Ajuntament dels meus viatges, sinó que únicament quilometratges i algun àpat, que
en cap cas he passat mai despeses de caràcter personal o de partit, sinó que sempre he presentat despeses dels viatges que he fet com a Alcalde o representant de l'ACM”. Ferré afegeix que “lamento la manera de fer política de PxC. És la tercera vegada que el regidor de PxC em porta als jutjats i la pregunta
que em faig és si PxC té alguna proposta o projecte per a la ciutat d'Amposta o únicament es dedica a denunciar l'alcalde”.
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Vermut de
l’Escamarlà, a la
Ràpita
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Adam Tomàs es compromet a complir màxim dos
mandats, si és escollit alcalde
Els tres compromisos fan referència a la dedicació que tindrà, la limitació de mandats i la transparència en la gestió

La Regidoria de Turisme de
l’Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita i el Col·lectiu de
Cuina La Ràpita-Delta de
l’Ebre informen que demà
dissabte, 11 d’abril, es celebrarà la segona edició del
Vermut de l’Escamarlà, que
donarà el tret de sortida a
les terceres Jornades
Gastronòmiques
de
l’Escamarlà.
Premi Juan Arbó
Així mateix, la Regidoria de
Mitjans de Comunicació de
l’Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita comunica que
l’acte de presentació de la
publicació, a càrrec de
Cossetània Edicions, de l’obra guanyadora del 27è
Premi de Narrativa Sebastià
Juan Arbó: Només ho saben
les muntanyes, d’Imma
Cortina serà també demà
dissabte 11 d’abril, a les 19
hores al Saló d’Actes del
Casal Cultural El Maset (c/
Perot el Cantador, s/n).

L'Audiència
arxiva el cas de
l'empresa
sospitosa
d'estendre el
cargol poma
L'Audiència de Tarragona
ha reafirmat la sentència del
Jutjat d'Instrucció número 5
de Tortosa que eximia de
qualsevol responsabilitat
criminal als propietaris de
Promotora Bama com a
presumptes causants de la
propagació del caragol
poma al delta de l'Ebre.
L'ens judicial provincial ratifica que el delicte ha prescrit i ha desestimat els
recursos d'apel·lació presentats pels Regants de
l'Esquerra de l'Ebre, PRODELTA i la Generalitat.
La interlocutòria reconeix
que el delicte d'alliberament
de fauna no autòctona sol
ser difícil de penalitzar perquè els efectes perjudicials
sobre l'equilibri biològic es
produeixen a llarg termini,
normalment quan el delicte
ha prescrit.

Aquesta setmana, l’alcaldable d’Esquerra d’Amposta,
Adam Tomàs, ha anunciat
els seus compromisos en
cas d’aconseguir l’Alcaldia.
El primer que ha donat a
conèixer ha estat que si és
escollit Alcalde ho serà per
un període màxim de 8
anys.
Tomàs, ha manifestat que
‘la política no ha de ser una
professió, és un servei
públic que ha d’estar limitat, i és per això que jo
m’he posat aquest límit. Si
sóc escollit alcalde, dedicaré uns anys molt concrets
a servir el meu poble de
manera intensa en el treball
però limitada en el temps’.
El segon dels compromisos ha estat que garantirà
la màxima transparència en
la gestió de l’Ajuntament i
l’obrirà a la participació ciutadania.
El candidat d’Esquerra
d’Amposta considera que
‘el polític ha d’estar al ser-

vei de la ciutadania i, per
tant, ha de retre comptes
amb aquesta per tal que
tots aquells que vulguin
saber en què es gasten els
diners del poble puguin
accedir amb facilitat a la
informació’.
Per fer-ho, la candidatura
d’Amposta
d’Esquerra
impulsarà
la
creació
d’Assemblees informatives
i modificarà el Reglament
Orgànic Municipal per afavorir la participació ciutadana en la presa de decisions.
Aquest dos compromisos
es sumen al que ja va presentar fa unes setmanes
en el qual manifestava que
si era Alcalde només es
dedicaria a Amposta i, per
tant, no compaginaria
l’Alcaldia amb cap altre
càrrec polític o professional.
Segons
Tomàs,
‘Amposta necessita un
Alcalde que es dediqui
exclusivament a la ciutat,

treballant per a que vinguin
empreses per als polígons
industrials i buscant complicitats amb altres administracions per obtenir
recursos’.

Adam Tomàs: ‘La política no ha de ser una
professió, és un servei públic que ha d’estar
limitat, i és per això que m’he posat aquest límit’

El Grup Balfegó obté un dels premis ‘Aliments d'Espanya’
En la categoria de Producció de Pesca i Aqüicultura

El
Grup
tonyinaire
Balfegó, de l'Ametlla de
Mar, ha estat reconegut
amb un dels premis
Aliments d'Espanya, concretament en la categoria de Producció de
Pesca i Aqüicultura, concedits anualment pel
Ministeri d'Agricultura,
Alimentació
i
Medi
Ambient. Segons informació
d’Aguaita.cat
aquests premis reconeixen la tasca desenvolupada per empreses,
organitzacions i professionals a favor de la producció, oferta i divulgació dels aliments espanyols de qualitat, així com
la seua contribució al
desenvolupament
del
sector agroalimentari del
país.
En el cas de Grup
Balfegó, el jurat ha valorat "l'aposta estratègica
de la companyia per la

pesca i aqüicultura sostenible i responsable de
la tonyina roja, la seua
transparència, la seua
política d'inversió contínua en R + D + I, l'alta
qualitat del seu producte,
així com els resultats
dels seus plans d'internacionalització i diversificació de la seua activitat ".
Segons la mateixa noticia d’Aguaita, en l'última
dècada, la companyia ha
estat pionera en la
implantació de sistemes
propis
d'autocontrol,
transparència i traçabilitat i ha impulsat noves
mesures
de
gestió,
davant diferents organismes internacionals, per
assegurar la sostenibilitat de l'espècie. Entre
elles, hi destaquen, el
canvi dels períodes de
pesca o l'ús d'observadors en vaixells i granges
d'engreix.

En aquest mateix període
el Grup Balfegó també ha
mantingut una inversió
constant en investigació
científica. De fet, l'empresa ha col·laborat amb
diferents
organismes,
com ara l'IEO, CSIC,
ICCAT i diferents universitats espanyoles, per

millorar el coneixement
sobre aspectes, com ara
el comportament migratori i reproductor de la
tonyina vermella, el que
ha permès millorar els
sistemes de gestió d'aquesta pesqueria.
En aquesta edició dels
premis
Aliments

d'Espanya, el jurat també
ha guardonat a Grefusa,
Restaurant
Catering,
Cellers Robles, Interporc,
així com a RTVE i el
periodista Vidal Maté,
per la seua tasca de difusió dels aliments produïts a l'Estat Espanyol.
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‘No al
copagament
confiscatori’
Sota el títol “No al copagament
confiscatori”,
el
Comitè
Espanyol
de
Representants de Persones
amb discapacitat (CERMI)
ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per tal de modificar la
Llei de Dependència, a través
d’una
Iniciativa
Legislativa Popular (ILP).
L’objectiu
és
recollir
500.000 signatures a tot
l’Estat i, així, poder portar el
canvi legal proposat fins al
Congrés dels Diputats perquè sigui debatut i aprovat.
La Fundació Mercè Pla ha
decidit sumar-se a la iniciativa i recollir tantes signatures com sigui possible, ja
que la finalitat de la ILP és
establir uns criteris justos i
equitatius sobre l’aportació
econòmica de les persones
ateses en el cost de les
prestacions de determinats
serveis (en el cas d’aquesta
Entitat, les Llars-residència).

Jornada de
portes obertes
al campus
Terres de l’Ebre
El campus Terres de l’Ebre
ha organitza per al dimecres
dia 15 d’abril la primera
Jornada de Portes Obertes
de les dues que realitzarà
enguany, la segona serà el
25 d’abril. Aquesta primera
jornada va adreçada als
alumnes que el curs que ve
han de cursar estudis universitaris al centre perquè
puguin
conèixer
les
instal·lacions, els serveis, el
professorat i els estudis que
s’imparteixen al campus
ebrenc.
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L'Institut Català de les Dones i ens locals de les Terres de l'Ebre
col·laboren per donar a conèixer la Línia 900900120
L'any passat el telèfon que atén dones en situació de violència masclista va rebre 95 trucades de les Terres de l'Ebre

ACTUALITAT
La presidenta de l’Institut
Català de les Dones (ICD),
Montse Gatell, ha formalitzat aquesta setmana diversos acords de col·laboració per a la divulgació de la
Línia d’atenció a les dones
en situació de violència
masclista
900900120.
L’objectiu és incrementar el
coneixement d’aquest servei entre les dones que el
puguin necessitar a través
de la distribució estratègica de cartells i adhesius en
establiments i serveis del
territori. En primer lloc, la
presidenta de l’ICD i el president de la Cambra de
Comerç,
Indústria
i
Navegació de Tortosa,

José Luís Mora, han signat
un conveni per col·laborar
en la difusió de materials
divulgatius d’aquest servei
amb l’objectiu d’apropar-lo
a les empreses i associacions dins la seva àrea d’influència: Baix Ebre i el
Montsià, i les poblacions de
Rasquera i Ginestar.
Seguidament, la presidenta
de l’ICD s’ha reunit amb l’alcalde de Tortosa, Ferran
Bel; el conseller del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Alfredo Ferré; la presidenta
de l’Àrea d’Atenció a les
Persones del Consell
Comarcal del Montsià,
Núria Balagué; i els representants dels consells
comarcals de la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta, Ivan

Vilanova i Carles Luz, respectivament.
En aquesta reunió s’ha formalitzat l’acord d’adhesió
d’aquests ens locals a la
campanya de divulgació de
la Línia 900900120 en la
seva àrea d’influència.
Montse Gatell ha destacat
que “donar a conèixer el
telèfon 900900120 és
important perquè facilita a
les dones que pateixen
violència masclista l’accés
directe a l’assessorament i
l’acompanyament especialitzat i als serveis de la
Xarxa d'atenció i recuperació integral”. I ha recordat
que “és un servei gratuït on
totes les dones que travessen una situació de violència masclista o les perso-

nes del seu entorn poden
trucar per rebre atenció i
informació de manera totalment confidencial”.

‘Servei gratuït per rebre
atenció, de forma
confidencial’

Entitats de pacients i professionals sanitaris debaten junts sobre la
participació del pacient en les polítiques sanitàries
Jornada ‘Compartir per avançar’
Més de 80 persones,
pacients, familiars, entitats de pacients i professionals sanitaris, han participat aquesta setmana a
la jornada “Compartir per
avançar” organitzada pel
Consell Consultiu de
Pacients de Catalunya
(CCPC) i les Regions
Sanitàries de Terres de
l’Ebre
i
Camp
de
Tarragona i celebrada a
l’Auditori Felip Pedrell.
La inauguració institucional ha estat a càrrec de
l’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el director
territorial de Salut i gerent

de la Regió Sanitària
Terres de l’Ebre, Albert
Gómez. La Directora
General d’Ordenació i
Regulació
Sanitàries,
Roser Vallès, ha exposat
la raó de ser del Consell
Consultiu de Pacients de
Catalunya. Vallès ha fet
esment al Pla Estratègic
de la participació dels
pacients en el sistema
sanitari públic, així com
diversos projectes impulsats per aquest òrgan
assessor, com un curs en
línia de seguretat dels
pacients o un cicle de
xerrades formatives en

bioètica amb relació a l’atenció sanitària. Tal com
ha explicat Roser Vallès, el
Consell Consultiu de
Pacients de Catalunya,
creat l’octubre del 2012,
té com a finalitat donar
veu directa als pacients en
l’elaboració de polítiques
de Salut.
El director d’Innovació de
la Fundació TicSalut, Jordi
Martínez, ha exposat com
la innovació tecnològica i
en especial les app són
una eina útil cap a la personalització de la medicina.

AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA
ANUNCI
Exp. 1/081/15
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 30 de març de 2015, aprovà inicialment el Reglament d’ús de la
Biblioteca Francesc Balagué.
L'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de reglament, se sotmet al tràmit d’informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Sant Jaume d’Enveja, 9 d’abril de 2014. L’alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt.
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Incendi a Móra
d’Ebre

TERRES DE L’EBRE

Dia Mundial
del Parkinson
Campanya de sensibilització, a Móra d’Ebre

L'incendi forestal que
dilluns es va declarar a la
zona de la vall de la
Torre, a Móra d'Ebre, va
quedar extingit. Segons
informació dels Bombers
de la Generalitat, el foc
va quedar totalment apagat a la matinada de
dimarts i va cremar unes
2 ha.
La zona, que se situa
prop del mas del Pirro, al
fons del Canalís i les
Salvaterres, no estava
habitada.

Caminada
popular,
diumenge, a Flix
Aquest proper diumenge,
12 d'abril, es farà la
Caminada Popular, que
aquest 2015 assoleix la XIV
edició. La sortida és a les 8
del matí a la plaça de
l'Església i el recorregut
anirà fins a la Garita de
Riba-roja d'Ebre. La ruta
curta comprèn 6,5 Km,
efectuant-se la tornada en
autocar; i la llarga, 18 Km,
tornant a peu per Sebes. La
dificultat tècnica és baixamitjana. D’altra banda,
l’Ajuntament de Flix també
informa que s'ha obert el
període d'exposició pública
del Cens Electoral per a les
Eleccions Municipals del 24
de maig. Les persones interessades, poden adreçarse a les oficines municipals.
El termini per efectuar consultes i presentació de
reclamacions és el proper
dia 13 d'abril.

L'Associació
Parkinson
Comarques de Tarragona
està preparant una campanya de sensibilització amb
motiu del Dia Mundial del
Parkinson 2015, relacionada amb la música i el moviment, sota el lema "La música ens posa on". La iniciativa social proposada per
aquest any és la realització
d'un flashmob al ritme de
batukada. A les Comarques

‘Dolor crònic
infantil: mite o
realitat?’
Conferència al Pinell de Brai

El dissabte dia 25 d’abril, al
Pinell de Brai, al Centre
Polivalent, tindrà lloc una conferència i col.loqui, a càrrec
del Dr. Jordi Miró, Catedràtic
de Psicologia de la Salut i
Director de la Unitat per a
l’Estudi i Tractament del
Dolor-ALGOS de la Universitat
Rovira i Virgili.
El títol de la conferència és:
‘Dolor crònic infantil: mite o
realitat?’.

de Tarragona es durà a
terme a Móra d'Ebre, demà
dissabte 11 d'abril, a les 12
del migdia, al passeig del
Pont.
El flashmob anirà acompanyat de diferents activitats
organitzades per entitats
locals, a més d'un dinar solidari i d'una tómbola organitzada per l'Associació de
Dones de Móra d'Ebre.
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Móra d’Ebre acull l’exposició itinerant que
mostra el Premi Disseny per al Reciclatge 2013
Del 10 al 1e d’abril

Del 10 al 16 d'abril, de 19
h a 21 h, es podrà visitar
al vestíbul del teatre municipal de La Llanterna de
Móra d'Ebre l’exposició itinerant que mostra el
Premi Disseny per al
Reciclatge 2013. La inauguració tindrà lloc avui
divendres 10 d'abril, a les
19 h.
El Premi Disseny per al
Reciclatge, atorgat per
l'Agència de Residus de
Catalunya, reconeix els
productes, els projectes,
les estratègies i els materials que han considerat i
integrat en el seu disseny
els criteris de prevenció
de residus, l’ús de material
reciclat o la millora de la
reciclabilitat.
L'exposició recull les candidatures guardonades de
cadascuna de les quatre
categories del Premi

(Productes,
Projectes,
Estratègies i Materials),
així com un resum de la
resta de candidatures
seleccionades.
L’ús del material en cru i el
disseny gràfic, on la tipografia i els colors juguen

un paper important, és un
bon llenguatge per transmetre el missatge de l’exposició. El tractament
orgànic i les referències
naturals de l’exposició
introdueixen l’espectador
en el món de l’ecodisseny.

‘Tres territoris, una mateixa terra’
Intercanvi de professionals del sector turístic

Una de les accions prevsites en el marc del projecte “Tres
territoris, una mateixa terra” (Matarranya, Morella i Terra
Alta) és l'organització del primer intercanvi professional dels
Tres territoris, que tindrà lloc el dia 21 d’abril i serà organitzat pel municipi de Morella. Aquesta acció pretén que els
professionals vinculats al sector turístic dels Tres territoris
puguin conèixer els actius turístics i, a la vegada, es coneguin millor i estableixin relacions professionals. El programa
d'aquest intercanvi és el següent: Programa de la visita a
Morella. Dimarts, 21 d’abril: 10 h Sortida de Vall-de-roures;
11h arribada a la Formatgeria el Pastor Cafè;
12 h Visita a saltapins i activitat alternativa per als que no
volen fer cap circuit; 14.30 h Dinar-degustació a la llotja de
l'Ajuntament; 16 h Visita guiada a Morella.
Temps
lliure
per
visitar
el
comerç;
18.30 h Tornada.
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Actualitat

Premis Cultura Deltebre

Ahir dijous va tenir lloc la presentació del Programa
Oficial de la IX Fira Literària Joan Cid i Mulet, a Jesús.
Durant la presentació es va informar de totes les novetats relatives al certamen firal.

Diada Poliesportiva

Demà dissabte

La representant territorial
de l’Esport, Cinta Espuny,
el regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Tortosa,
Pere Panisello, i el director
adjunt
dels
Serveis
Territorials d’Ensenyament,
Francesc Benet, van participar en l’acte d’inauguració

ACTUALITAT
L’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Deltebre
ha organitzat una nova
edició
dels
Premis
Cultura Deltebre 2015
que tenen com a finalitat
reconèixer i premiar,
encara que sigui d’una
manera simbòlica, les
tasques que es realitzen
al poble per potenciar la
cultura.
Per segon any consecutiu
ha estat el Consell Municipal
de Cultura qui ha escollit els
guardonats.
Durant l’acte de presentació
el regidor de Cultura de
Deltebre, Joan Alginet, destacava que aquests premis
“serveixen per guanyar
autoestima i per a assumir
que Deltebre té un llegat
històric important gràcies a
la feina abnegada i silenciosa de moltes persones, premiades i per a premiar”.
L’acte de reconeixement tindrà lloc demà dissabte, 11
d’abril, a les 19 h a la Sala
d’actes de la Cambra
Agrària de la Cava i serà
presentat pel periodista
Xavier Grasset. Les notes
musicals de la cloenda ani-

que es va fer dimecres, de
la Diada Poliesportiva de
centres d’Ensenyament del
Baix Ebre, adreçada a alumnes de 6è de primària i de
1r d’ESO. La jornada va
comptar amb la participació de 14 centres escolars
del Baix Ebre.

Trilimit, aquest cap
de setmana, a Deltebre

ran a càrrec del Grup Jove
Instrumental de l’Espiga
d’Or.
Els premiats en les 8 categories establertes són els
següents:
Categories:
Premi col·laborador: persona que hagi col·laborat en
la cultura local de manera
totalment desinteressada:
Silvestre Burillo, membre
assessor de la Casa de
Cultura i promotor de la
Marxa de la Solidaritat
Premi “La veu de la
ràdio”: persona que hagi
col·laborat al llarg de la
història de Ràdio Delta:

Joaquim Salvadó
Acte cultural: acte cultural
destacat de l’any 2014 per
la seva temàtica, originalitat, acceptació: 1a Trobada
de percussió a Deltebre
organitzada per Batu’cava
Aportació cultural: entitat
o persona que ha aportat
cultura al poble d’una manera innovadora, contundent:
Grup de música Boira.
Trajectò̀ria cultural: entitat o persona destacada
per la seva persistent dedicació a promoure la cultura
des de qualsevol àmbit:
Joan Franch, creador de
l’arxiu cultural municipal.

Premi especial: entitat o
persona que mereix un
reconeixement:
Centre
d’Estudis Tirant Lo Rall.
Premi a la tasca cultural
a títol pòstum: persona
que hagi destacat per la
seva tasca cultural: Blai
Sanchis Bonet, dibuixant,
col·laborador de la revista
Antena, etc.
Millor projecte cultural
en clau de territori: projecte cultural que hagi tingut
una repercussió important
en tot l’àmbit de les Terres
de l’Ebre: Buda.

‘Anna Giménez i Kilian Franch s’incorporen en els
primers llocs al projecte de canvi de Lluís Soler’

El Trilimit, com tots els triatlons, comptarà amb una prova de natació, una de ciclisme i una d'atletisme que es podran realitzar de forma individual o amb grups de dos o tres
persones i que estaran capitanejats per corredors de renom com ja va succeir l’any passat. Enguany el Trilimit amplia les modalitats per oferir quatre disciplines diferents:
olímpica, sprint, half i short al llarg del cap de setmana.
Aquesta és una de les novetats: les proves tindran lloc durant els dos dies.
El Trilimit és una prova organitzada per "Where is the limit", club que va néixer d'un grup d'amics que volien compartir la seua passió pel triatló i que han tornat a escollir les
Terres de l'Ebre, i Deltebre en particular com a prova del
circuit.

Trencacims Paüls 2015

La llista es donarà a conèixer el dia 17, ‘en un acte totalment especial i diferent’
El candidat a l’alcaldia de Deltebre, Lluís
Soler, va presentar
en roda de premsa
les primeres incorporacions de l’equip
que l’acompanyarà
en les properes eleccions municipals. En
aquest sentit, Soler
va donar a conèixer
la número 2, Anna
Giménez, i el número
3, Kilian Franch. Dos
noves incorporacions
en comparació de la
llista de fa 4 anys.
L’alcaldable de CIU
Deltebre, Lluís Soler,
es va mostrar satisfet “per formar equip
amb dues persones

tan preparades, tan
professionals i tan
capacitades” i va
donar les gràcies als
dos “per fer aquest
pas en la seva carrera professional i complementar-lo amb el
compromís de treballar pel municipi”.
Soler va detallar que
“tant Anna com
Kilian, com la resta
de la candidatura,
són dos peces que
evidencien que la
mobilització
que
estem duent a terme
és més social que no
política”. Soler va
anunciar que la llista
es donarà a conèixer

públicament el dia 17
d’abril, a les 22h de
la nit, ‘en un acte
totalment especial i
diferent’.
Ana Giménez és
copropietària d’una
empresa
agroali-

mentària de referència, i, per la seva
banda, Kilian Franch
és enginyer de professió i actual gerent
de l’ens comarcal del
Baix Ebre. Tots dos
van destacar que “és

un orgull formar part
de
l’equip
que
encapçala
Lluís
Soler. És el moment
de lluitar per aixecar
els ànims de la ciutadania”.

Demà tindrà lloc la presentació oficial de la tercera edició de
la TrencaCims Paüls, a les 18h a la botiga Wala de
Tarragona. A l’acte hi seran presents Joan Zaragoza, tercer
classificat en l’anterior edició, i Djanina Freytag.
A més, els membres de l’organització estaran a les
instal·lacions a partir de les 11 del matí per facilitar informació a tothom.
Trencacims Paüls és l’Ultramarató de les Terres de l’Ebre, es
celebrarà el dia 16 de maig i comptarà amb tres recorreguts:
- La Ultramarató que manté el recorregut de l’anterior edició,
amb 50 kilòmetres i 4000 metres de desnivell positiu.
- La Mitja Marató, novetat d’enguany i que coincidirà amb
alguns trams de la Ultamarató. Tindrà una distància de 23
kilòmetres i 1932 metres de desnivell positiu.
- La marxa de 14 kilòmetres i 950 metres de desnivell positiu.
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ISABEL CARRASCO

CRAC de la setmana: ARCA
“ASSOCIACIÓ
Més Ebre: Què és Arca?
Quan neix?
ARCA: Arca és una associació sense ànim de lucre
situada
a
Tortosa
(Tarragona) que funciona
des de l’any 2001 i que té
com a objectiu la defensa i
protecció dels animals
abandonats i se n’encarrega de la seva posterior
adopció. Simultàniament
també se n’encarrega de
conscienciar a la població
sobre la problemàtica de
l’abandonament, el foment
de l’esterilització i de la
importància de la identificació (microxip).
ME: On està ubicada?
A: Les instal·lacions d’Arca
estan situades al darrere
del Magatzem Municipal de
l’Ajuntament de Tortosa.
Des de fa poc temps que
també podeu trobar la ubicació al google maps
posant “Protectora Arca
Tortosa”.
ME: Quants voluntaris teniu
actualment?
A: Actualment disposem de
dos treballadors fixos a
mitja jornada que se n’encarreguen de la higiene i de
l’atenció diària de cada gos
(atenció veterinària com
pot ésser la medicació, la
recollida…). A més a més,
comptem amb un voluntariat fixo que dedica de
manera altruista el seu
temps ajudant a les tasques diàries de la protectora. Des de fa molts anys
una gran part d’aquest
voluntariat són de nacionalitat anglesa i holandesa i
són una part indispensable
per al bon funcionament de
la Protectora. Els dies festius i els caps de setmana
és quan Arca té més afluència de voluntaris que dediquen el seu temps a estar
amb els peluts, donant-los
carinyo,
passejant-los,

socialitzant-los, raspallantlos, etc. Una altra part fonamental i molt important per
a la protectora són els
voluntaris que vénen a fer
tasques diverses per al bon
manteniment
de
les
instal·lacions, ja sigui posar
grava, muntar casetes per
als gossos, arreglar les tanques, etc… Gràcies a les
xarxes socials darrerament
hem notat un increment pel
que fa a la participació i
col·laboració amb el refugi
(donatius de pinso, corretges, mantes…). El facebook ens ha servit com a eina
per donar-nos a conèixer i
per fer difusió per propiciar
futures adopcions dins i
fora del nostre territori.
ME: Quants animals teniu
actualment?
A: Avui en dia tenim més de
250 gossos a càrrec nostre. Des de fa uns mesos
comptem també amb un
petit compartiment per
gats abandonats (no de
carrer) gràcies a la bona
voluntat dels voluntaris.
ME: Heu pensat en l’opció
de l’apadrinament (persona
que es responsabilitza de la
manutenció de l’animal fins
a l’adopció)?
A: Sí, de fet és un dels
mètodes amb els quals treballem per fer front a part
de les despeses econòmiques. També hi ha molta
gent amant dels animals
que no pot adoptar un gos
i fer-se’n càrrec però que
vol ajudar i aquesta és una
de les maneres en què
poden col·laborar amb ells.
Tenim diverses quotes per
tal d’arribar a totes les butxaques en aquests temps
tan difícils.
ME: Serveis veterinaris…
té un cost, no?
A: Evidentment, una part
MOLT important de les despeses econòmiques d’Arca

PROTECTORA D ’ ANIMALS DE TORTOSA ”

és el servei veterinari
(entren gossos malalts,
ferits, desnodrits, amb condicions lamentables i deplorables). A part, també hem
de costejar les vacunes,
desparasitacions, esterilitzacions i la identificació,
entre d’altres. Per fer front
a totes aquestes despeses
comptem amb centres
veterinaris de la zona que
ens fan un tracte molt especial. També tenim la
col·laboració de dues veterinàries que ens venen, de
manera voluntària i altruista, tots els dissabtes de
l’any a vacunar i posar xips.
ME: Quin altre tipus d’ajuda
rebeu?
A: Arca té signat un contracte amb l'Ajuntament de
Tortosa. A més a més
compta amb la col·laboració de 300 socis.
També costegem part de
les nostres despeses gràcies a rifes, fires (St. Jordi,
Sta. Llúcia i Car boots) on
venem articles de segona
mà procedents de donacions per part de socis,
col·laboradors i voluntaris.
ME: Avui dia, les persones som conscients del
que comporta tenir una
mascota a casa?
A: Pregunta complicada…
cada vegada hi ha més
gent amb ganes de tenir
un gos però no n’és suficientment conscient de
les obligacions, despeses
i la responsabilitat que
això comporta, si tot va
be, durant molts anys. De
fet, molts de capritxos de
comprar o regalar un gos
per a la família acaben a
les protectores per falta
de conscienciació i d’edu-

cació…
El fet de tenir un gos ha
de ser una decisió molt
meditada amb tots els
membres que formaran
part de la seva futura
família. En conclusió, un
gos aporta molta felicitat
a una llar però s’ha de ser
conseqüent del que això
comporta. Al cap i a la fi
tenir un gos és com “tenir
un fill”.
ME: Els que hem tingut
una mascota sabem el
carinyo que rebem dels
animals. Hi ha un perfil
idoni per al qual aconselles tenir un animal de
companyia?
A: No hi ha un perfil idoni,
sinó que tothom que hagi
fet les reflexions prèvies a
tenir una mascota i sigui
plenament conscient del
que això comporta, pot
ser un molt bon adoptant.
Ja sigui una persona jove,
una família amb nens o
una
persona
d’edat
avançada. El que Sí que
és molt important és
assessorar-se molt bé
sobre quin tipus de gos es
pot adaptar millor al nostre tipus de vida. No és el
mateix una persona jove
amb un ritme de vida actiu
que una família més
sedentària o una persona
d’edat avançada, ja que
cada un d’aquests necessitarà un perfil de gos
diferent. D’altra banda,
tampoc és el mateix introduir a una casa un cadell,
un gos jove o un gos d’edat adulta. És per això
que la CLAU DE L’ÈXIT
d’una
adopció
és
l’ASSESSORAMENT.
ME: Els "clients" d’Arca

solen estar vacunats i
castrats?
A: SEMPRE. Totes les
adopcions que es tramiten a través d’Arca o de
qualsevol altra protectora
estan obligades PER LLEI
a donar a tots els animalets vacunats, "xipats" i
esterilitzats.
ME: Quin és el perfil de
l’adoptant?
A: El perfil principal d’adoptants és gent que
cada dia està més conscienciada amb el tema
dels abandonaments i vol
donar una nova oportunitat a un gos que prèviament no ha tingut la vida
que es mereixia i ha estat
abandonat o maltractat.
En definitiva, gent solidària!
ME: Segueix sent l’inici de
les vacances el període
en què les persones abandonen les seves mascotes?
A: No. Malauradament
durant tot l’any s’abandonen mascotes a tort i a
dret. De fet sí que segueixen sent les vacances de
l’estiu una de les pitjors
èpoques
d’abandonaments. No obstant això,
aquí a les Terres de l’Ebre
la pitjor època d’abandonaments és quan finalitza
l’època de caça. A les
nostres instal·lacions una
gran part dels peluts són
races de caça (podencs,
bretons, bracos…).
ME: Si ens trobem un animal perdut, què hem de
fer?
A: El primer que s’ha de
fer quan es troba un gos
perdut és portar-lo al veterinari per veure si porta
xip i així avisa al seu propietari (per això és tan
important la identificació
del can). Com desgraciadament no sempre és així,
el que s’ha de fer és trucar a la policia local del
municipi pertinent.
ME: Quin ha estat l’animal
més estrany que us han
portat?
Gràcies a tots els que ens
feu costat!
A: Estrany cap. Però en
condicions deplorables
una infinitat, des de gossos llençats al mig del riu,
camades de cadells dintre
dels contenidors d’escombraries, femelles que acaben de donar a la llum fins
a gossos utilitzats en

baralles o ens hem trobat
amb “zulos” ple de gossos deshidratats, desnodrits, sense haver vist mai
la llum del dia o inclús
morts.
ME: Alguna anècdota a
destacar…?
A: Amb 14 anys de trajectòria d’Arca, tenim una
gran diversitat d’anècdotes. Algunes amb finals
feliços, i d’altres que no.
Rescats amb bombers al
riu, gossos perduts a moltíssims quilòmetres de
Tortosa que han aparegut
a la Protectora i que finalment gràcies a la difusió
de les xarxes socials
(facebook) les seves famílies han pogut tornar a
reunir-se amb elles.
ME: Alguna cosa més a
afegir…?
A: Fomentar l’adopció de
gossos d’edat adulta; la
gent té la idea equivocada
de què l’ideal és tenir un
cadell i un gos, a qualsevol edat, s’adapta perfectament des del primer
moment d’arribar a casa.
De fet, un cadell dóna
més feina que un gos
adult o sènior.

Aquí us adjuntem alguns
mètodes de col·laborar
amb els peluts d’Arca:
-CASES D’ACOLLIDA (molt
importants!)
-APADRINAMENT i SOCIS
(tenim diferents quotes)
Quines són les quotes?
Les quotes són les mateixes que les dels socis:
1. Quota mensual en
opció a 6 €, 10 € o 15 €
2. Quota trimestral en
opció a 15 €, 25 €, 35 €
o 45 €
3. Quota semestral en
opció a 40 €, 50 €, 75 €
o 100 €
4. Quota anual en opció a
50 €, 80 €, 100 €, 150 €
o 200 €
-TEAMING:
https://www.teaming.net/
protearcatortosa
-DONATIUS ECONÒMICS:
Compte: 2013-3011-990210475397
IBAN: ES81 2013 3011
9902 1047 5397
-VOLUNTARIS
Per a més informació:
https://www.facebook.co
m/protearcatortosa
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TORNEIG INTERNACIONAL TERRES DE L’EBRE DE FUTBOL BASE

El Pla de Competicions

L’ITE creix
144 partits, 47 equips i més de 500 jugadors van participar
REDACCIÓ

El torneig ITE va crear una gran expectació, amb un ambient futbolístic excel·lent per als nens.

Durant tots els dies va haver molta afluència de públic i molta participació de les aficions al trofeu per a la millor d’aquestes. En
aquesta edició es van tornar a superar els
equips de l’ultima i el creixement és accentuat. Es van disputar un total de 144 partits
en les 3 categories, 47 equips participants.
Els guanyadors:
Prebenjamins: Campió: Atletic Segre; Màxim golejador: Rubén Palleja (Atletic Segre);
Millor jugador: Marius Alexandru (Control i
Passe); Millor porter: Shek Tuscany (Kitchee
SC); Benjamins: Campió: Escola Delta; Màxim
golejador: Alex Longan (CF Amposta); Millor
jugador: Alex Longan (CF Amposta); Millor
portera: Mar Perez (Cerdanyola CF); Alevins:
Campió: UE Rapitenca; Màxim golejador:
Aleix Bertomeu (Soccer Barcelona Youth Academy); Millor jugador: Arnau Ferreres (CF Amposta). Millor porter: Roc Grau (CD Tortosa).
Destacar que es van recollir 642€ a favor
de la Creu Roja amb el sorteig benefic i 80 kilos de maçanes. L’organització del torneig va
fer un pas endavant i es va viure un torneig
molt professional, on la gent va gaudir del torneig i vam fer viure experiències genials a
tots els jugadors.

TERCERA DIVISIÓ

Líder, tot i perdre a Figueres

Avui vaig a parlar d’una
qüestió, amb temps per davant, que segurament crearà
debat. Es sobre el Pla de
Competicions que afecta la
Tercera i la Quarta catalana,
els grups ebrencs.
D’entrada, cal recordar que
el Pla estableix quatre descensos de Segona a Tercera. Així
mateix, tres de Tercera a
Quarta. Això és indiscutible i
obligat, perquè està establert
així per normativa. Res ho salva.
De Quarta catalana, a la vegada, en pugen tres, tal com
es va estipular al seu dia per
donar al.licient a la categoria.
Seguim. El Pla de Competicions fixa, per defecte, un
descens ebrenc de Segona.
O sigui, ja es compta en què
un equip ebrenc pot baixar.
Per aquest motiu, de Tercera
en baixen tres i si en baixa un
ebrenc de Segona, no hi ha
compensació.
Ara vaig al tema. La meua
opinió és que tres ascensos
de Quarta és massa premi i, a

la vegada,
tres descensos de Tercera és massa
càstig, tenint
en compte
que si hi ha dos descensos
ebrencs de Segona (i no puja
el segon de Tercera) en poden ser fins a quatre.
Es un tema que s’ha de debatre en assemblea. I la meua
només és una modesta opinió. Per tant, amb només dos
ascensos de Quarta, si es
modifica el Pla, només hi hauria dos descensos de Tercera.
I és que atenció a la dada:
si no baixa ni Ampolla, ni Camarles, ni Deltebre (és una
possibilitat) i el segon de Tercera que jugui la promoció
acaba pujant, ens trobariem,
tal com ho he consultat amb
la Federació aquesta setmana, amb que cinc equips de
Quarta catalana pujarien. I
tres de Tercera baixarien.
Això crec que s’ha d’estudiar millor.

ITE

L’ITE continua creixent.

PRIMERA CATALANA

L’Amposta vol més, a Viladecans

L’Ascó afronta una nova setmana de tres partits

Set jornades sense perdre (17 punts de 21)

Amposta i la Ràpita
van ser les seus del Torneig
MÉS EBRE VA AVANÇAR-HO

Beto, en l’òrbita per ser el
proper tècnic del Tortosa
Ara és el segon del Nàstic juvenil de D. d’Honor

L’Ascó, Divendres Sant, va
golejar la Pobla (4-0). El filial
del Nàstic arribava com a líder
però els de Rubio van fer el
millor partit de la temporada.
Sense discussió. I van tornar
al liderat.
Dimecres passat, dia 8, va
ser el fixat per a recuperar el
partit suspés el cap de setmana de la vaga a Figueres. L’Ascó va perdre 3-2. La primera
meitat fou anivellada i al descans es va arribar amb l’1-1.
Però a la represa, els asconencs van acusar deu minuts
de desconcert i van rebre dos

gols que ja van decidir tot i reduir distàncies i tenir ocasions
per haver empatat. L’equip de
la Ribera segueix líder, un punt
per davant de la Pobla.
Setmana de tres partits.
L’Ascó visita el Rubi, rebrà dimecres l’Europa i posteriormet anirà a Peralada.

Proper rival

L’Ascó visita diumenge
(12 h) el Rubí. Dimecres,
rebrà l’Europa (20.30 h).

L’Amposta visita diumenge
el Viladecans (12 h), en la tornada de la competició. L’equip
del mister Teixidó (a la foto,
amb el Salamanca), amb la
confiança que donen els resultats positius, intentarà allargar
la ratxa ja amb l’objectiu de
quedar entre els sis primers.

Dani i Jonatan, sancionats,
són baixa. La Rapitenca, per la
seua part, buscarà refer-se de
la derrota contra el Santboià a
Mollerussa, diumenge a les 17
hores. El Santboià, amb 15
jornades sense perdre, ja s’ha
situat en zona d’ascens i diumenge rebrà el líder Morell.

Torna la lliga

La Rapitenca visita el Mollerussa, diumenge (17 h)
(A la foto apareix Teixidó, amb el Salamanca.
A veure si el coneixeu. Foto: @olympia_vintage).

Albert Company ‘Beto’ (a la foto) va marxar de Valls com a jugador, sent el capità, després de l'ascens a Primera Catalana. Va
venir a l'Ebre per feina i finalment va jugar a Benicarló, on va acabar sent l'entrenador temporada i mitja. Ara, i després d'estar a
punt de signar a l'estiu per l'Alcanar, està entrenant com a segon
al Juvenil de Divisió d'Honor del Gimnàstic de Tarragona, que dirigeix Fco. Javier Robles. Més Ebre ja va avançar fa unes setmanes
que el Tortosa podia estar mirant el mercat tarragoní, en vistes a
la propera temporada. Una opció com a tècnic, ferma i recomanada per a la direcció esportiva del Tortosa, és la de ‘Beto’ que, a la
vegada, vindria amb diversos jugadors del Camp de Tarragona.
Amb el temps, comprovarem si són certs els rumors actuals.
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L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Alguna cosa es cou: MegaCracs Ebrencs
Era una idea que tenia per a la pròxima campanya. Però com sóc sóc impacient, impulsiu, tossut com els bons aragonesos i quan se’m posa una idea al cap,
no paro fins aconseguir-la. La propera setmana començo una nova secció apassionant i que estic segur que aportarà qualitat per al món del futbol i a més serà
enriquidora per al lector. MEGACRAKS ebrencs és el títol de la nova secció i és un
homenatge a aquests jugadors que des de l'edat de benjamins juguen a futbol i
molts ja porten gairebé 30 anys com Chema Esteban de l’Ampolla, el més veterà
amb 43 anys però tan jove d’esperit que un pipiolo de 18 anys. Aquesta secció analitzarà en poques
línies la seva trajectòria futbolistaca, els seus pensaments del futbol, les seves anècdotes, la seva visió d’aquest esport des de la humilitat...El meu objectiu és endinsar-me en la part humana del futbolista, la que vostès no coneixen, no sé si aconseguirem la meta perquè de vegades els objectius a
la vida no s'aconsegueixen. Però s’ha d’intentar. En mètode d'entrevista curta, concisa, amena i amb
pinzellades d'humor i de vegades amb una mica de salsa, s’estrena aquesta sèrie que espero sigui
del seu gust per als aficionats, directius i propis jugadors que es sentiran identificats amb aquestes
hores amargues després d'un partit que es perd, que passa pel cap d'un jugador en aquells moments, quins són els seus sentiments. El jugador amateur durant el futbol base costa diners als pares, i és un aprenentatge, per gaudir-ne. Però a l’època d’amateur arriba la competició difícil, els entrenaments, desplaçaments per als de 1a. catalana de tot un diumenge fora de casa, lluny de la seva
família, esposa o núvia, dels fills. El futbolista amateur s’ha de sacrificar, no només en els entrenaments i partits, també fora del futbol, s’ha de mantenir en forma, per saber si jugarà o no de titular
i amb l'exigència de la tensió de guanyar o guanyar. Avui el futbolista ebrenc en gran part perd diners
per jugar a futbol si comptem hores d'entrenament partit i desplaçaments. És un esport sacrificat i
no parlem del perill que pot tenir amb una lesió... Quan vostès llegeixin aquestes línies, els primers
entrevistats han aguantat ja un assalt de preguntes meues...amb excel·lent total. Han contestat fins
a les preguntes més delicades, més intimes, fins a les de la compra de partits i algun que un altre
secret. I cap entrevista es publica sense que l’entrrevistat abans vegi el contingut, línia que porto practicant en tota la meva vida als entrevistats en Lo Senienc que vaig ser-ne fundador el 1980 a La Sénia. Llavors vaig fer una sèrie "Seniencs al Carrer", entrevistes a personatges de la meva localitat. Alli
eren de 6 pàgines amb quatre hores de conversa per fer-les. I un rècord Guinnes de vuit hores en
una entrevista. Alguns alguns d'aquests aquests personatges eren d'avançada edat que explicaven
unes històries que no estaven recollides en la premsa ja que aquesta era gairebé aquesta inexistent.
Les veus eren com un tresor. El mateix que ara ho són les veus dels futbolistes que apareixeran cada setmana. Un document valuós, constructiu i quedarà escrit per vida. Alhora serà un homenatge a
aquests jugadors que gràcies a ells gaudim del futbol cada setmana per aquests camps. Primer amb
els meus articles d'opinió, després amb les puntuacions dels 46 equips i ara amb aquesta secció,
acabo ja el cercle d'informació de futbol ebrenca per a vostès i amb el mèrit de fer-ho des de Madrid, on els asseguro, amics lectors, que aquí tenen una casa. Espero que els agradi la secció, espero des de la meva humilitat no decebre. No sé si ho aconseguiré. Vostès seran els espectadors
cada setmana i jutges de la meva feina. Que tots aplaudim molt
QUÈ PASSARÀ LA PROPERA TEMPORADA AL CD LA CAVA?. L'important és que seguirà Camarero i el seu ajudant Joanma, sempre que arribin a l'acord de renovar; aquests dies han començat
les negociacions. Tenen en càsting 25 jugadors i d'aquests hi hauran 4 altes. No serà com aquesta
temporada que l'equip ha estat un huracà d'altes: Selu, Abraham, Gaspar, Xexu, Raimon Fosch, Carles Bertomeu, Eric Fernandez (tornava), Joan Queralt, Narcís, Pier, Sergi Grau, David Ramirez, Jack
Cid, Llaveria i Temitayo. Un total de quinze. Quin rècord.
SEGONA CATALANA. EL BALL D’ENTRENADORS COMENÇA. Igual tots els entrenadors segueixen o cap, diria un poeta. Els diré que de moment només al Jesús Catalonia, Gandesa i La Cava
són segurs que l'Enric, Rafel Navaro i Camarero contiuen, els altres set equips ebrencs, excepte Tortosa, que farà una aposta tarragonina, dubtes i molts dubtes i ull que poden haver sorpreses i transvasament d’algun entrenador d'un equip a un altre.
CAMARLES PAS ENDAVANT; JESÚS I MARIA, ENRERE. No enganyo. És testimoni el míster
del Camarles i el seu secretari tècnic, Bertomeu, els vaig dir que el partit contra el Jesús i Maria acabaria 0-0 i així va ser. Jo no sóc un endeví però vaig encertar el resultat. I no va haver cap pacte (queda molt) en un derbi que, qui el va veure, assegura que els millors foren els porters. L'equip de David i José Mari porten 18 jornades consecutives i sol una derrota. Un gran rècord, però porten dues
jornades empatant i a més amb nombroses baixes. Gairebé segur que faran la promoció; té cinc partits en el seu camp: C. Clar, SP i SP, Remolins-Bítem, Deltebre i Canonja i només tres desplaçaments:
Valls, Tortosa i Cambrils. Camarles, imparable, ja ha fet un punt més que en la primera volta. Li queden quatre partits al seu feu: Vilaseca, Roda, Camp Clar i Sant Pere Sant Pau i fora quatre molt difícils: la Cava, Gandesa, Valls i Tortosa. L'equip de Bartolo està molt fort de moral; això és important,
crec que se salvarà, només guanyant tres partits té gairebé assegurada la permanència però si el
que promociona no puja tindrà una lluita amb l’Ampolla i el Cambrils a mort.
GODALL-MÓRA NOVA, EL CULEBRÓ. El Godall té els seus motius i va plantejar jugar el divendres sant i, per tant, poc se li pot dir però és una llàstima que un partit no es pugui disputar. El Móra la Nova només tenia 6 jugadors disponibles, els altres ja estaven de vacances. Però, clar, hem de
veure que l’Horta a Setmana Santa ha jugat en quatre dies dos partits, contra Ulldecona i Campredó.
La importància dels punts també és determinant en aquests casos. Lizaso, tècnic del Móra la Nova,
està indignat ‘A mi m'és igual anar a Godall amb el 11 justos amb juvenils si en tinguéssim, i perdre
10-0 però jugar el partit dignament, que el Godall guanyi sense jugar desvirtua la competició", em
diu. Des Godall aclareixen que ja ells van fer el favor de canviar el partit de la primera volta i se'ls va
prometre que per gentilesa en coincidir amb el Madrid-Barça podrien veure el partit en una pantalla
que s’instal.lava a la porta del camp i que se’ls convidaria a unes cerveses com a detall. No va ser
així, segons recorden, i a més ‘a un jugador nostre li van pegar un cop de puny’. Jo crec, que tot i
que és complicat i que la Federació actua d’ofici en aquestes situacions, per a solucionar-les, hagués
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JUGA AMB L’ORDINO

Joab Fatsini, un ampostí al País dels Pirineus
Joab Fatsini té 24 anys. Es d’Amposta. Aquesta temporada va decidir
provar un nou repte: jugar a la lliga andorrana. Tot i que molt més prop
que altres, és, per tant, un dels ebrencs que jugar fora de casa. Joab
ens explica com va sorgir la possibilitat d’anar fins el País dels Pirineus:
“fou mitjançant el meu germà Dani Fatsini que ja ja estava jugant aqui
dalt. Vaig parlar amb el president i em van agradar les condicions i el
projecte i no meu vai pensar. El club es diu FC Ordino, i està a primera divisió”. A Andorra només hi ha dues categories, Primera i Segona
divisió. “La lliga ja l'hem acabada ja que només som 8 equips a Primera divisió i hem quedat cinques, els 4 primers entren a un playoff on juguen entre ells per veure qui va a Europa (el primer va a la previa de
Champions i el segon a la prèvia de l’Europa League). Darrerament,
hem jugat la Copa Constitució d'Andorra i hem caigut a semifinals contra el Santa Coloma, per 3-4. Qui guanya la copa també va a Europa,
a la prèvia. Una llàstima perquè hagués agradat lluitar per a poder entrar-hi, hagués estat un altre repte”.
Joab valora positivament l’experiència viscuda. Però està obert a tot: “de moment, tinc tres anys firmats
amb el club, però esperarem fins que acabi la temporada per decidir. Mai sé sap on estaràs en un futur”.
L'entrenador de l’Ordino és José Quereda "Pirri". És de Sabadell, “un grandíssim entrenador, amb el que
fem, depén de la setmana, 3 o 4 sessions d’entrenament. Estic satisfet perquè he après molt amb ell i
a més m’ha donat molta confiança”. Joab ha estat aquesta Setmana Santa a casa, amb motiu del torneig
ITE i amb un equip de l’Ordino. El seu germà Dani va decidir marxar al mercat d'hivern, fitxant llavors per
a la UE Rapitenca.

TORNA LA COMPETICIÓ

Ampolla-la Cava, un derbi
amb molt en joc per als locals
La segona plaça, oberta
Torna la competició. L’Ampolla, 2 punts de 15, rebrà un dels equips més en
forma, la Cava. Els locals s’hi juguen molt, per no complicar-se encara més i
per no tenir més dubtes. Una derrota podria ser molt dolorosa. El Jesús i Maria, en rècord de punts en 18 jornades però sense tanta energia en les darreres jornades, en les que ha tingut baixes, rebrà el C Clar. La segona plaça està
oberta, i és que els de l’Aube tenen tres punts d’avantatge sobre el R. Bítem.
Comença l’hora de la veritat. L’altre derbi enfrontarà al Deltebre i al Catalònia;
els locals, sis jornades que no perden, no poden fallar, com l’Ampolla.

DEL CORBERA

Toni Calafat no
rep la baixa
Passen els dies i Calafat no
rep la baixa. “Em van dir que
me la donarien sense més i
després, en parlar amb els
directius del J. i Maria, no va
ser així. Em sento enganyat.
S’han d’entendre totes les
posicions. I també la meua”.
Calafat, de moment, no juga
amb ningú.

hagut de posar pau i ordre i hagués hagut de mullar-se. A Godall, contents, ja són segons empatats amb
Aldeana i Corbera. En el partit de recuperació de Quarta, Arnes-Tivenys, no es va presentar el visitant i
no va avisar. Amb aquests precedents, de no presentació per vacances, potser cal canviar la reglamentació. Si un equip no es presenta, sis punts de sanció, si no hi ha preavís. S’ha de fer algo, sé que no
és senzill però s’ha d’estudiar.
QUARTA CATALANA, ELS MEUS ENCERTS AL 100%. A la pàgina 17 de Més Ebre del dia 5 setembre 2014, en els meus pronòstics sobre els ascensos a 3a. catalana deia això: "Els tres favorits per
a l'ascens són: Olímpic per potencial, Ascó B per tenir un 60% de més potencial per les incorporacions
de jugadors de tercera catalana i Vilalba que de la mà del míster Robert vol tornar de nou a la seua categoria que ha estat mare els darrers anys. I aquests seran els tres equips que ascendiran: Vilalba, Olimpic i Ascó. Encert cent per cent.
AQUESTS PODRIEN SER ELS 18 EQUIPS DE 2A CATALANA LA TEMPORADA PROPERA. Torreforta, Jesús i Maria, Canonja, Valls, Roda, R-Bítem, Gandesa, Alcanar, Tortosa, Ampolla, Jesús Catalònia, La Cava, Gandesa, Camarles, Ulldecona, Santa Bàrbara, Racing Bonavista, Cambrils United i La Riera.
QUI ÉS EL SOLTER MÉS FAMÓS D'AQUESTA COMARCA? El seu nom és Michel Viñas. El dia 2
abril va complir anys. És el rei del Més Ebre, de la televisió i l'home que sap més de futbol ebrenc i té
una memòria prodigiosa. Única. Fou fundador de la gran revista MINUT 91 a l’agost de 1998 on el seu
pare, Enrique Viñas (en pau descansi), va fer un serial espectacular de la història de tots els clubs
ebrencs. No diré l'edat de Michel per discrecció però es manté molt jove per la que té. I els vaig a donar un secret: li agraden les pel·lícules de James Bond.
UNA ANÈCDOTA DE SETMANA SANTA. Jo visc en uns dels barris més castissos de Madrid, Chamberi, i a la plaça d'aquest barri hi ha un convent de les serves de Maria amb 80 monges. A mi m'agrada parlar amb elles, veure la seva gratitud, m’expliquen la seva vida, com somriuen... Un dia d’aquests
festius de la Setmana Santa, en vaig veure a una i li vaig preguntar: "On va?". Em va respondre: "a cuidar un malalt tot el dia". I aquesta monja i tota la congregació ho fan gratuïtament. Això es diu amor, fe,
quina pena que la humanitat no féssim més coses així. Canviaríem el món. És més, a tots ens aniria bé
una estada uns dies en un convent; sortiríem com a nous. Avui explico aquesta anècdota perquè ha estat setmana santa i perquè em ve de gust. Per cert, un servidor a Mesebre també treballa gratuïtament
i per això tinc la llibertat de dir el que vulgui. Quan treballava en un altre mitjà, no podia dir el que volia.
UN MÓN DESHUMANITZAT. Una persona amiga m'explicava un fet que mereix ser explicat per meditar de com estem fent una vida gairebé de ciència ficció: "Joaquin, diumenge va ser el meu aniversari. Dels tres germans, solament un em va felicitar per telèfon. Els altres, per Facebook". Aquesta és la
vida del futur senyors. De vegades, penso que seria bo viure un any sense cotxe, sense mòbil, sense
televisió, sense ordinador, sense cap aparell de tecnologia per tornar a ser el que vam ser.
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Anàlisi dels equips
Rànquing de les plantilles
Aprofitant l’aturada del nostre futbol, mostrem aquesta setmana les classificacions de la
regularitat, amb rànquing general dels jugadors més puntuats de la Tercera divisió (Ascó),
Primera i segona catalana (plana 16). Totes les plantilles de la Tercera catalana ebrenca
(plana 17) i totes les de Quarta (plana 18).

RÀNQUING GENERAL: ASCÓ, PRIMERA I SEGONA CATALANA
Nº
Nº

JUGADOR

1 Cristian
2 Raul Teixidó
3 Pau Sansaloni
4 Jaume Pedra
5 Ferran Roig
6 Maikel Fernández
7 Sergi Bel
8 Jaume Gumiel
9 Enric Ferré
10 José Ramon
11 Jota
12 Victor Reales
13 Eizaguirre
14 Àlex Borrull
15 Carlos Herrero
16 Dilla
17 Cristino
18 Josep Becerra
19 Josep Trinquet
20 Xavi Anell
21 Sebas Albacar
22 Manel Sol
23 Virgili
24 Toni Ondozabal
25 Genís
26 Àngel Sánchez
27 Dani Iniesta
28 Gustavo Soriano
29 Xixo
30 Raul Vates
31 Isaac Casanova
32 Artur Godia
33 Chimeno
34 Jan Esteller
35 Moha
36 Sergi Escoda
37 Marc Casanova
38 Marc Vernet
39 José Romero
40 Manolo Puig
41 Sam
42 Paco Casas
43 Ivan Diaz
44 Ivan Gonzalez
45 David Vilanova
46 Jordi Lleveria
47 Pere Martínez
48 Ivan Páez
49 Alfonso Povill
50 Aaron Navarro
51 Jonatan Llorach
52 Cristian Ventura
53 Selu
54 Mauri
55 Fran Reolid
56 Pol Bladé
57 Federic Giné
58 Edgar Samper
59 José Ramon
60 Carlos Ferreres
61 Sergio Ruiz
62 Ion Oslabanu
63 Josep Llaó
64 Albert Torres
65 Marc Mars
66 Alexis Jiménez
67 Mario
68 Cristian Arasa
69 David Callarisa
70 Victor Calsina
71 Adrià Valsels
72 Francesc Melich
73 Jordi Porres
74 Manu Sosa
75 Xema Esteban
76 David Rojas
77 Jose Mari
78 Francesc Barceló
79 Cristian Regolf
80 Xavi Callau
81 Ivan Gasparin
82 Narcís Franch
83 Miquel Mola
84 Gerard Fresquet
85 Sergi Grau
86 Joel Crespo
87 Raül Istoc
88 Felipe
89 José Roldan
90 Albert Arnau
91 Pere Bosquet
92 Joan Batiste
93 Toño Giménez
94 Roger Santaella
95 Eugeni Del Cerro
96 Albert Queral
97 Dani Argilaga
98 Jaume Guiu
99 Marc Toledo
100 Abraham Navarro
101 Josep Vilanova
102 Xexu
103 Oscar Ruibal
104 Marti Panisello
105 Jaume Soriano
106 Oriol Bertomeu

EQUIP

P.

Nº
Nº

JUGADOR

EQUIP

P.

Camarles
J. Maria
Camarles
Deltebre
La Cava
Ampolla
R-Bítem
Gandesa
Deltebre
R-Bítem
R-Bítem
Amposta
Ascó
Rapitenca
J. Maria
Gandesa
Ascó
Amposta
Alcanar
Rapitenca
J. Maria
Ampolla
Ascó
Catalònia
Ascó
R-Bítem
Catalònia
Amposta
La Cava
Alcanar
Catalònia
Ascó
Alcanar
Alcanar
Tortosa
Catalònia
Deltebre
Amposta
Alcanar
Tortosa
Rapitenca
Ampolla
Alcanar
J. Maria
Tortosa
La Cava
Gandesa
Rapitenca
Tortosa
R-Bítem
Amposta
Tortosa
La Cava
J. Maria
Catalònia
Gandesa
Gandesa
Camarles
Ascó
Catalònia
Ampolla
Alcanar
R-Bítem
J.Maria
Deltebre
Rapitenca
La Cava
Catalònia
Amposta
Amposta
Alcanar
Camarles
Deltebre
Deltebre
Ampolla
Gandesa
J. Maria
Gandesa
Ampolla
Ampolla
Rapitenca
La Cava
Deltebre
Camarles
La Cava
R-Bítem
Rapitenca
Camarles
Ampolla
Tortosa
Tortosa
Gandesa
Rapitenca
La Cava
Catalònia
Deltebre
Ascó
Gandesa
Deltebre
Camarles
Tortosa
La Cava
La Cava
Catalònia
Gandesa
Deltebre

79
75
70
69
60
60
58
57
55
53
52
52
51
50
50
49
49
49
49
48
48
47
46
45
45
44
44
44
41
41
40
40
40
40
39
39
39
39
39
38
37
37
37
36
35
35
34
33
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
26
25
25
25
25
24
24
24
24
23
22
22
22
22
21
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
18
18
18
18
18
18

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
201
211
212

Samu
Socias
Edu Vives
Diego Becerra
Albert Sanchez
Agus Ojeda
Gerard Verge
Vilarroya
Aleix Robert
Leo Sosa
Marc Perelló
Aleix Salvadó
Foaud
Jesús Ferreres
Genís Navarro
Gerard Roigé
Temitayo
Cosido
Aleix Iniesta
Cristopher
Figo
Adrià Alonso
Àlex Almestoy
Gerard Estrella
Pau Valmanya
Joel Forné
Vizcarro
Raimon Fosch
Raul Gonzalez
Juanjo Rovira
Javier Chacon
Arnau Pedreny
Joseph Ongola
Edgar Pasto
David Monge
Edgar Bartolome
Emili Descarrega
David Silva
Josué Andreu
Franklin
Jaime
David Ibañez
Pau Diez
Pep Lucas
Marc Prades
Juanjo Centelles
Barrufet
Genís Valls
Xavi Molas
Òscar Benet
Miguel Gasparin
Abraham
Marc Domènech
Quim Esteban
Munta
Isaac Casanova
Carles Dàker
Àlex Guarch
Julio Pardo
Josep Domènech
Taranilla
Albert Forcadell
Xavi Gisbert
Joan Queralt
Eric Fernández
Nico Diaz
Sergi Curto
Joan Vives
Sergi Callau
Paul Sabin
Del Moral
Obi
Edu Aguilar
Ubalde
Victor Pujol
Roger
Aitor Arasa
Javi Asin
Dani Fatsini
Jonatan Tomas
Galceran
Enric Safont
Joan Costes
Robert Cabrera
Joan Martínez
David Blanco
Claudiu
Guillem Navarro
Didac Rius
Marc Pardo
Esmel
Ivan Cornejo
Dani Benaiges
Robert Lopez
Brigi Garcia
Carlos Solé
Chiné
Oscar Masdeu
Batalla
Marc Gisbert
Monje
Joan Casanova
Nacho Orozco
Nico
Micael Dieguez
Gerard Roca

Camarles
Ascó
Ascó
Amposta
Ampolla
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Catalònia
Camarles
Ampolla
Tortosa
Tortosa
J. Maria
Gandesa
Ascó
La Cava
Cata
Amposta
Amposta
Alcanar
Rapitenca
Gandesa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
R-Bítem
La Cava
J. Maria
Catalònia
Deltebre
Deltebre
Camarles
Ampolla
Tortosa
R-Bítem
R-Bítem
Rapitenca
Rapitenca
La Cava
La Cava
Catalònia
Catalònia
Deltebre
Camarles
Camarles
Amposta
Alcanar
Alcanar
R-Bítem
Rapitenca
La Cava
Gandesa
Camarles
Ascó
Amposta
Tortosa
R-Bítem
J. Maria
Gandesa
Ascó
Tortosa
R-Bítem
La Cava
La Cava
J. Maria
J. Maria
Gandesa
Deltebre
Camarles
Ascó
Amposta
Alcanar
R-Bítem
J.Maria
Gandesa
Ampolla
Tortosa
Rapitenca
Rapitenca
Ascó
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Alcanar
Alcanar
R-Bítem
R-Bítem
Rapitenca
La Cava
J.i Maria
Catalònia
Gandesa
Deltebre
Camarles
Camarles
Ascó
Ampolla
Ampolla
Tortosa
Tortosa
Catalònia
Catalònia
Deltebre
Camarles
Ascó

18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
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Tercera catalana
Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ALCANAR B

ALDEANA

JUGADOR

JUGADOR

Gerard Curto
Andreu Queralt
Ricard Reverté
Oriol Queralt
Moha
Jordi Fibla
Eric Segarra
Pau Gonzalez
Tomaquet
Sergi Sola
Ruben
Joan Forcadell
Ionut
Sisco Faiges
Marc Chillida
Pau Sancho
Edgar

P.
64
41
31
31
28
28
17
16
15
14
13
13
11
8
3
2
2

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Carlos Roca
Edu Roig
Edgar Montserrat
Jaume Cortiella
Òscar Camarero
Joel Rodríguez
Ramon Zaragoza
Vasconcellos
Julio Freire
Didac Laboria
Miguel Barsi
Moha
Pau
David Escandell
Fidel Guardiola
Jordi Benaiges
Bonilla

P.
38
37
37
28
25
23
23
21
20
17
17
16
11
10
8
8
8

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Kevin Moreno
Oriol Matamoros
Marius
Joan Zaragoza
Àlex Ramos
Ruben Ibeas
Ferran Ventaja
Joan Labernia
Cana
Robert Altadill
Aleix Royo
Marc Lleixà
Brian
Jaume Lleti
Carlos Querol
Jordi Sanz

P.
73
53
50
48
37
22
15
11
10
9
8
8
6
5
2
1

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Vicent Brull
Àlex Clua
Magí Andreu
David Pena
Marc Andreu
Mohedano
Robert Sanchez
Marc Marti
Ramon Grau
David Flox
Jordi Gilabert
Rafel Fandos
Arnau Pallarès
Ruben Sanchís

P.
74
60
52
48
34
33
16
12
12
11
10
9
6
1

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Marc Garriga
Gerard Benito
Juanjo Magrinyà
David Magrinyà
Saul Aureà
Gustavo
Salva Gisbert
Sergi Garcia
Ramon
Ivan Fumadó
Josep Curto
Hristo
Àlex Panisello
Aitor
Ivan Garcia
Mateu Martinez
Sierra

JUGADOR
Oscar Gilabert
Toni Calafat
Lachem
Ahmed Abou
Oscar Colat
Bernat
Robert Costa
Marc Gonzalez
Enrique Cornejo
Marc Miravete
Jordi Julià
Manu Rodero
Oriol Saladie
Jaume Vela
José Gallego
Josep Blanch
Albert Saladie

JUGADOR
Marc Baiges
José Vicens
Sergi Rodriguez
Salva Clua
Davis Bes
Joan Esmel
Gerard Alcovero
Pau Cortiella
Ernest Asensio
Guillem Aubanell
Àlex Martinez
Carlos Montesó
Xavi Revuelta
Oscar Celma
Josep Estrada
Ruben Barriga
Victor Lopez

JUGADOR
Jelti
Anton Ferchuk
Ivan Cornejo
Marc Panisello
Jordi Arasa
Marc Queixalós
Òscar Gómez
Oriol Mayor
Cristian Alvarez
Reduane
Ismail
Ibrahima Thierno
Carlos Montagut
Àlex Escarihuela
Quim Bru
Albert Gallego
Addesamt

P.

JUGADOR
Ruben Bonachi
Dani Jerez
Pepe
Gerard
Robert
Sam Figueras
Sergi Brull
Andrei Vasilica
Sergi Garcia
Sergi Quintana
Jaume Gregori
David Lopez
David Arteso
Ivan Romeu
Mamadoum
Avrham
Jordi Llaó

52
39
32
30
30
26
22
16
12
11
10
10
9
7
5
4
3

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FLIX
P.
59
53
46
39
35
30
23
22
20
14
13
10
8
6
4
3
1

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Yuri
Jaume Esteve
Llorenç Peral
Joan Mani
Raül Carrasco
Andreu Peral
Porta
Joel Calvillo
Andreu Carranza
Albert Saltor
Gio
Oleguer Baldoma
Usall
Jordi Llorens
Abel Tarragó
Kiko Gustribu
Oscar Casals

P.

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Amado Clotet
Manu Fernandez
Aitor Fuster
Quim Bonet
Didac Prades
Jordi Garcia
Jordi Tolosa
Marc Fonollosa
Fèlix Gómez
Ivan Garcia
Xavi Pomada
Pau Muñoz
Ramon Ibañez
Andreu
Ramon Centelles
Jordi Escubedo
Raimon Tolosa

P.
75
68
38
37
30
29
16
15
15
12
11
10
8
8
6
5
5

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

P.

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Cristian Diaz
Ivan Arasa
Llorenç Castell
Josep Otero
Aleix Chavarria
Jordi Valls
Marc Alegre
Robert Pujol
David Cid
Stephan
Ferran Forne
Gerard Amaré
Ramon Castells
Albert Gordo
Jesús Barberà
Lucero
Karim

71
45
45
45
32
27
22
17
12
9
9
8
8
6
3
2
1

JUGADOR
Sergi Anguera
Jordi Chico
Aleix Figueres
Arnau Alcovero
Albert Batiste
Enric Sentís
Jordi Sabaté
Josep Cedo
Bernat Galvany
Arnau Galbany
Juan Caballos
Rafel Rodriguez
Manel Martinez
Alex Bladé
Gaspar Bayerri
Alex Domènech
Raul Montane

P.
61
56
49
31
29
26
22
15
15
11
10
9
9
5
3
2
1

MÓRA LA NOVA
P.
53
42
37
35
29
20
19
17
16
15
11
10
8
7
6
5
5

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Narcis Miró
Edu Llop
Ruben Barceló
Jordan Alvarez
Ferran Argilaga
Jacob Papaseit
Ionel Balea
Genis Penya
Juli Segarra
Masssina
Albert Jiménez
Marc Palomar
Ricard Giné
Rafik
Sergi
Alex Robles
Raimon

P.
64
49
38
37
34
29
25
14
8
8
7
5
5
5
2
1
1

S. BÀRBARA

ROQUETENC
58
42
34
29
29
22
21
20
19
19
17
14
13
12
10
8
4

P.

Kiko
Eloi Almestoy
Agusti Fornós
Jordi Vilanova
Miguel Adria
Abel Maijo
Joan Aubanell
Cristian Vallès
Enric Sunyer
Adrià Sunyer
Jordi Calvo
Aleix Muñoz
Enric Amado
Jordi Vilanova
Arnau Cugat
Eloi Gavaldà
Jorge Estanya

GINESTAR

LA SÉNIA
52
32
29
28
25
20
20
19
17
17
16
13
12
11
6
6
5

JUGADOR

P.
44
35
33
29
28
25
25
23
23
20
15
14
14
13
13
8
5

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Nico Aguiar
Carlos Gilabert
De La Torre
Ximo Martí
Jordi Roda
Adelasiz
José Mulet
Xavier Arasa
Francesc Millan
Raul Gilabert
José M. Pio
Xavi Pastor
Porcar
Canalda
Agusti Martí
Cristian Fosh
Ivan Vallès

P.
66
65
50
25
24
24
20
14
13
13
9
8
8
5
4
4
4

ULLDECONA

S JAUME
Nº
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PINELL

PERELLÓ
Nº
Nº

Nº
Nº

HORTA

GODALL
Nº
Nº

59
56
50
42
30
27
27
20
14
14
9
9
7
6
3
3
3

CORBERA

CAMPREDÓ
Nº
Nº

Manel Llambrich
Fran Corella
Joel Rios
David Moya
Monforte
Salva Gómez
Moha
Sergi Auré
Ignasi Colat
Josep Reverté
Oscar Insa
Ulialque
Adrià Sánchez
Aleix Calvet
Andreu
Floren Alegre
Lluc Pepiol

BATEA

AMETLLA
P.

P.
97
80
39
29
24
20
17
10
9
7
7
6
5
3
3
3
3

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Davide Bisegilie
Yassine
Santi Sancho
Joaquin Marti
Ivan Abat
Roberto Márquez
Damià Bordes
Tortajada
Dani Bandau
Saul López
Xavi Reverté
Oriol Grau
Pau Castro
Ramon Queralt
Josep Millan
Ruben Subirats
Dani Fluixà

P.
64
56
40
34
32
28
28
24
21
20
14
15
9
3
2
2
1

Fotos: Iris Solà, Leo Bel, Jordi Gil, Olga Muria.
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JOAQUIN CELMA

Quarta catalana
Els 16 equips ebrencs

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

P.

JUGADOR
Àlex Alegre
Albert Alegre
David Pujol
Nicolas Rios
Josep Reverté
Flore Alegre
Raul Tomàs
Maian
Marc Montesó
Albert Arnau
Didac Escobar
Xavi Codorniu
Robert Margalef
Nando Calduch
Jordi Alemany
Manel Martin
Pau Buera

72
42
27
24
22
22
20
17
17
13
11
8
8
6
5
5
5

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CATALÒNIA B
Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Lachen
Dani Fernández
Lluís Beltran
Cristian Cid
Àlex Castrejon
Abdel
Oscar Oliver
De la Vega
Àlex Calle
Sergio Oliver
Rosemberg
Carlos Ferreres
Elias
Manuel
Nèstor Altaba
Jordi Llovet
Aleix Alegria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Jhon Moukset
Mustafa
Abdul
Ros Arrufat
Cesc Julve
Joan Aregio
Roger Suñer
Bernabé
Didac Cid
Joel Garriga
Àlex Ribes
Joel Gimenez
Albert Arrufat
Josep Goya
Miguel Roch
Kleider
Rafel Esteruelas

P.

JUGADOR
José Luis Amador
Victor Gil
Miquel Malràs
Mustafha
Roger Blanc
Raul Martínez
Fernando
Omar Hamdqui
Jordi Farnós
Xavier Villagrasa
Josep Alvarez
Joan Carbo
Joaquin Miralles
Borja
David Blanch
Ruben Cuello
Pau

46
39
38
28
28
26
23
17
12
8
6
6
4
4
3
3
2

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

49
34
32
29
25
20
19
19
18
18
12
8
7
7
6
6
4

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Aaron Casanova
Gerard Betoret
Dani Badea
Juan Cortés
Dani Beltran
Didac Navarro
Jorge Ricaurte
Àlex Curto
Josep Rovira
Aaron Kora
Isma Gutierrez
Jesse Pareja
Marc Vizcarro
Juanjo Alcalà
David Panisello
Llorenç Lozano
Sergi Ramírez

P.
35
34
33
24
23
21
19
18
13
12
12
12
11
7
5
5
5

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

P.

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Soufiane
Marc Vericat
Xavi Lafarga
Àngel Garcia
Jordi Cid
Toni Cid
Zouhir
Didac Martinez
Younnes
Joaquin Morales
Edgar Pepio
Caballo
Àlex Figueres
Xavi Mayor
Eudald
David Mas
Àlex Ribes

P.

JUGADOR

66
35
34
26
23
21
19
16
14
14
12
8
7
6
5
4
4

Alexis Pedraza
Fernando Manya
Nacho Aroca
Oriol Biarnés
Albert Troyano
Sisco Mendez
Xavi Suárez
Albert Miró
Marc Fuertes
Albert Falcó
Ricard Manya
Adrià Miró
Victor
Jordi Garcia
Pere Jordà
Javi Maldorran
Joan Junca

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Miquel Tomas
Stan Alin Inonel
Ferran Adell
Reinaldo Rocha
Gilabert
Eric Sales
Rafel Reverté
David Mosegui
Enric Bernat
Roca
Marc Fibla
Niang
Charly Alabernia
German Marcoval
Pedro
Charly Alabernia
Adrià

P.
78
39
36
33
24
23
21
19
12
11
10
9
9
6
3
3
2

Tercera catalana

L’Ulldecona torna
a ser líder
L’Ulldecona va guanyar de forma merescuda (13) al camp de l’Horta, en partit de recuperació.
D’aquesta manera, recupera el liderat, després
de unes jornades en les que només havia sumat
un punt (contra el Ginestar i derrota a Campredó)
en jornades en les que no havia estat efectiu.
Saül, amb un gran gol, va fer el 0-1. Empatava
Esmel, però a la represa, l’Ulldecona es va imposar dominant. Saül, el millor, va marcar l’1-2 i
Santi, l’1-3 que sentenciava. Els de Pedro Garcia
són líders però amb només dos punts davantatge, i amb el S. Bàrbara amb un partit pendent. El
Godall, amb els mateixos punts que Aldeana i
Corbera, és segon. Tal com va anunciar el M.
Nova, no es podia presentar i no va fer-ho. 3-0
favorable al Godall. Un partit que continua sent
de la discòrdia. Diumenge, Horta i Campredó van
empatar a dos (2-2). La tercera plaça per baix
continua oberta. Destacar la dificultat del gol de
Súper-Paco, del Campredó. Estil Ibrahimovic.

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Miquel Tomas
Stan Alin Inonel
Ferran Adell
Reinaldo Rocha
Gilabert
Eric Sales
Rafel Reverté
David Mosegui
Enric Bernat
Roca
Marc Fibla
Niang
Charly Alabernia
German Marcoval
Pedro
Charly Alabernia
Adrià

P.

JUGADOR
Xavi Roldan
Joan Clua
Toni Manyé
Ruben Brull
Miguel Gonzalez
Ivan Bladé
Alex Grau
Roger Mora
Miguel Rozas
Marc Mauri
Joan Ribes
Victor
David Gómez
Toni Pinyol
Xavi Miró

47
40
28
27
26
26
18
17
16
15
14
12
11
9
8
7
6

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

51
49
33
31
27
26
25
23
17
17
11
5
3
3
3

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

38
36
36
35
30
26
25
25
23
10
10
10
8
8
7
6
4

OLIMPIC
P.
47
40
28
27
26
26
18
17
16
15
14
12
11
9
8
7
6

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Johan Pérez
Sergi Vila
Pau Muñoz
David Ferré
Ignasi Vernet
Dany Calvo
Joaquin Vila
Pete
Marc Castellví
Alejo
Dani Calvo
Marc Alis
Arnau Prada
Aitor Giné
Jordi Moya
Josep González
Ernest

JUGADOR
Pau Povill
Robert Martorell
Oriol Salvadó
David Domènech
Àlvar Ramos
Wili
Josep Soro
Jordi Segura
Guillem Peris
Ruben Saladie
David Fontanet
Didac Ayuda
Genís Aubanell
Cristian Monllau
Oriol Fidel
Joan Mulet
Juanjo Vilalba

P.
56
39
37
34
21
18
17
14
13
11
10
7
7
6
3
3
2

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

R BITEM B
P.

JUGADOR
Johan Pérez
Sergi Vila
Pau Muñoz
David Ferré
Ignasi Vernet
Dany Calvo
Joaquin Vila
Pete
Marc Castellví
Alejo
Dani Calvo
Marc Alis
Arnau Prada
Aitor Giné
Jordi Moya
Josep González
Ernest

CAMARLES B

BOT

OLIMPIC
P.

JUGADOR

LA GALERA

XERTA
85
53
37
26
23
23
15
15
13
13
10
7
7
6
6
6
4

BENISSANET

LA GALERA

J I MARIA
P.

VILALBA
Nº
Nº

ASCÓ B

ARNES

ALDEANA B

P.
38
36
36
35
30
26
25
25
23
10
10
10
8
8
7
6
4

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Miguel Pinyol
Àlex Pallarés
Lander Vicente
Pau Rius
Jonatan Ruiz
David Martínez
Lluís Zaragoza
Cristan Melero
Hèctor Duran
Ivan Solé
Àlex Fernández
El-Mhadi
Alex Sunyer
Jordi Montserrrat
Didac Chavarria
Efren Talarn
Elies

EBRE ESCOLA
P.

Nº
Nº

JUGADOR

34
32
28
25
21
18
18
18
17
17
17
11
9
8
8
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Diego González
Lluís Matamoros
David Espuny
Jordi Baucells
Paco Rodriguez
Pau Jornet
Toni Aranda
Pau Galiana
Anas
Moha
Àlex Mola
Àlex Estorach
Abdlaziz
Joan Adell
Andujar
Vaseli
Jesus Montesó

JUGADOR
Marc Gilabert
Elvis Balagué
Toni Sanz
Hristo
Jack Davenport
Roger Prats
Juanjo Vilalba
Alex Rovira
Hector Montesó
Jonatan Melich
Jordi Alifonso
Khalid
Loreto
Aitor Mauri
Àlex Castells
Badr
Pau Pascua

TIVENYS

ROQUETENC B
P.
39
28
27
27
25
23
22
21
17
15
14
13
13
12
9
9
9

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Laureà Alegret
Josep Martí
Jorge Rodríguez
Roger Martí
Cesc
Albert Gallego
Jordi Rovira
Gerard Castells
Josep Cid
Raimon Pardo
Lluis Escoda
Roger Marti
Bruno Pitarch
Josep Rovira
Roger Garcia
Joseph
Marti Farreny

P.
59
33
30
23
22
21
18
16
12
12
10
9
7
7
6
5
5

P.
47
47
42
29
29
27
24
23
21
18
11
10
10
6
4
4
2

Nº
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JUGADOR
Robert Beltran
Izquiano
Juan Miguel
Jordi Sanz
Rafael Adell
Victor Bertomeu
Pere Nàcher
Josep Folqué
Francesc
Diego Gascón
Vicente
Maza
Sergi Doblado
Carlos
Xavi De la Torre
Pau Emili
Miguel

P.
63
37
36
27
25
23
22
22
19
12
11
7
7
5
5
4
1

El Vilalba recupera el liderat
El Vilalba va guanyar l’Olímpic, equip que era el líder, i, d’aquesta forma, recupera el lideratge de Quarta catalana.
Pete, de penal, va fer el 0-1. Però, en un moment clau (44’),
Alberto va empatar. A la represa, els locals van estar més
posats i van decidir amb dos gols de Bernabé i davant el deliri de l’afició. L’ascens està a tocar per als de Robert (a la
foto) i ara la lluita es pot centrar en el títol. Dels altres partits
recuperats, el Roquetenc va guanyar l’Aldeana (2-0). Els aldeans van acabar molestos amb l’arbitratge. La Galera va vèncer 1-0 el Bot i el Catalònia, dimecres, s’imposava 3-0 al Camarles. Lamentar la
lesió, fa dues setmanes, en un entrenament, de David De la Vega, amb trencament del tendó d’aquiles. Ha estat operat. El Tivenys no es va presentar a Arnes.

OPINIÓ

Carta de la plantilla del CF Godall
Després de veure tots els escrits, queixes i acusacions referents
al partit que s’havia d’haver disputat el passat 5 d’abril entre
Godall i Móra la Nova, no podíem deixar-ho passar i escrivim les
següents línies per contestar i defensar els nostres interessos.
Ens han dit que hem guanyat als despatxos, que no tenim esportivitat, que hem adulterat la competició i que hem mostrat un fair
play pèssim, doncs bé recordem al Móra que el partit de la primera volta els hi vam canviar l’ordre del calendari per jugar al
seu camp, ja que eren fires a la seva localitat. Justament coincidia en un Madrid-Barça (25 d’octubre) i ens van dir que tranquils
que ens posarien una pantalla per poder veure el partit i que fins
i tot ens invitarien a unes cerveses. Nosaltres vam acceptar
sense cap pega, tot i que érem sabedors que ens tocaria jugar
4 partits fora de casa. El partit va finalitzar amb victòria del
Móra la Nova, al qual vam felicitar amb esportivitat, tot i que un
jugador rival, del qui no direm el nom, va propinar una forta
agressió a un jugador nostre i a més de que alguns dels aficionats van tenir un comportament inadequat i intolerable. El cas
és que un cop finalitzat el partit no vam poder veure res del
clàssic. La pantalla que van posar estava cara sol i no hi havia
suficientment lloc per poder seure i veure el clàssic en condicions, les begudes no ens les van donar però per sort encara
ens les vam poder pagar nosaltres de la nostra butxaca. En
resum, el Móra no va complir la seva paraula ni dintre ni fora del

camp. Ara, a la segona volta, s'havia de disputar el partit el 22
de març, però a causa de les pluges es va ajornar. Nosaltres els
vam oferir de jugar els dies 2 o 3 d'abril (Setmana Santa), dies
que al Móra no li anaven bé per falta de jugadors i ens van oferir l’1 de maig, dia que a nosaltres ens anava pitjor. Llavors, és
quan la Federació va decidir de posar-lo el 5 d’abril. El partit ja
estava assignat per ser disputat i hem de dir que a nosaltres
tampoc ens feia gens de gràcia jugar el diumenge de pasqua, ja
que també tenim famílies, fills i ganes de gaudir d’aquests dies
amb ells.
Ara diuen els de Móra la Nova que si fair play, esportivitat... Però
senyors!!! No recordeu el que va succeir a la primera volta? Ens
vam adaptar a vosaltres, ens vam adaptar perquè no haguéssiu
de fer el desplaçament i vàrem fer tot el possible perquè
poguéssiu gaudir de les vostres festes. Ara parleu d’esportivitat
i de què hem guanyat als despatxos? Hem de jugar quan a vosaltres us vingui bé...? Creiem que aneu equivocats, i una cosa us
diem, ningú tenia més ganes de jugar contra vosaltres que
nosaltres mateixos, després de la carada que vam sofrir a casa
vostra. Dit això, esperem que quedi clar que el Godall no ha
guanyat als despatxos i que el Móra la Nova ens ha demostrat
molt poca esportivitat.
Firmat: Plantilla del Godall C.F
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L’Ascó va superar per 4-0
la Pobla i és líder, tot i
perdre dimecres al camp
del Figueres, en partit de
recuperació.

IRIS SOLÀ

L’Ascó va golejar la Pobla i torna a ser líder.

Segona catalana

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ
P

Equip
1. Vilaseca

26 62 17 64

Morell-Reddis

2. Santboià

26 52 25 51

Juv. 25 Setiem.-Torrede. 0-4

2. J i Maria

3. Catllar

26 41 31 50

Catllar-Viladecans

2-2

4. S. Ildefons

26 43 33 41

Amposta-Almacelles

3-1

5. Amposta

26 45 34 39

Lleida-Tàrrega

7. Reddis

26 37 28 37

8. Vilanova

26 32 29 37

9. Rapitenca

26 39 30 37

10. Viladecans

26 33 33 35

13. Almacelles
14. Tàrrega
15. Igualada

P

4. Gandesa

26 47 30 49

4. Corbera

26 58 35 48

1-1

5. Canonja

26 49 33 48

5. S. Bàrbara

25 65 41 47

Vilanova-Balaguer

2-3

6. la Cava

26 43 35 42

6. Batea

25 53 38 44

Torreforta-Igualada

2-3

7. Tortosa

26 50 30 40

7. Roquetenc

26 47 28 43

S. Ildefons-Mollerussa

2-1

8. Valls

26 41 35 39

8. Flix

26 43 35 42

Rapitenca-Santboià

2-4

9. Catalònia

26 36 35 37

9. Perelló

26 35 30 41

10. Alcanar

26 48 32 36

10. Móra Nova

26 36 27 40

11. Roda Berà

26 34 35 35

11. la Sénia

26 46 40 38

12. Ampolla

26 33 49 31

12. Campredó

26 38 45 29

13. Camarles

26 37 47 29

13. Horta

26 39 51 29

14. l’Ametlla

26 31 44 28

15. Pinell

26 35 54 25

16. Ginestar

26 44 67 23

17. Alcanar

26 27 61 19

18. St. Jaume

26 18 103 10

Santboià-Morell

26 25 30 27

14. Cambrils

26 28 58 25

Almacelles-Lleida

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

26 26 41 25
Balaguer-Torreforta
Igualada-S. Ildefons
Moller.-Rapitenca (diu 17h)

Quarta Catalana
RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

J GF GC P

Equip

2. Olimpic

24
23

68
67

30
23

54
52

3. Ascó

23

57

25

51

4. J. i Maria

22

47

28

42

1. La Roca

Vilalba-Olimpic

Arnes-Tivenys

3-1

(n/p) 3-0

la Galera-Bot
5. Roquetenc

23

47

33

37

6. Catalònia

24

49

45

33

7. Rem Bitem

24

36

36

33

8. Arnes

23

44

40

33

9. la Galera

24

31

34

31

Roquetenc-Aldeana

Catalònia-Camarles

10. Aldeana

23 39

53

30

23

63

75

29

3. Cerdanyola

53
50

20
21

2-0

Equip

56 Tortosa E-Llerona

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

2. S. Bàrbara

3. Olimpic

10. Fontsanta

42

46

32

4. Gandesa

PRÒXIMA JORNADA

11. Tortosa E

47

44

27

12. Bot

24

13. Ebre Escola 24

47
34

57
56

29
26

Catalònia-la Galera
(16.30h)

12. Guineueta

31

62

22

15. Xerta

23 32
24

42

64
83

17
17

Benissanet-R Bítem (16h)

13. Santpedor

44

79

16. Camarles

23 47

68

16

Arnes-Camarles (17h)

Guineueta-Pardinyes

17
S Pere-S Quirze

14. Bonaire

33

63

16

Ascó-Tivenys (17h)
Vilalba-Aldeana (17h)

128

78

34

42

13

15. S. Quirze

29

64

16

16. Llerona

32

97

5

2-2

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)

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
20a jornada

Equip

GF GC P

1. Aldeana

73

19

54

2. Alcanar

84

34

47

12

3. Amposta

67

24

43

45

4. Rapitenca

52

31

40

25

5. Tortosa

57

45

29 Aldeana-Catalònia

3-0

6. Catalònia

46

53

29 la Sénia-Perelló

2-4

7. Roquetenc

37

38

26

8. Ulldecona

39

46

25

Jesús i Maria-Roquetenc

Olimpic-Aldeana

9. Perelló

35

54

24

Ulldecona descansa

Horta-St Jaume

10. la Sénia

55

68

23

Alcanar-Rem Bítem

11. J i Maria

29

44

21

47

29

52

49

28

6. Aldeana

34

21

28

PRÒXIMA JORNADA

7. Tortosa E

52

29

26

Tortosa E-Gandesa

8. Ginestar

43

59

15

22

52

Tortosa-Alcanar

0-6

Canareu-Amposta

1-5

30

5. Horta

9. Rem Bítem

descansava

Ulldecona-J i Maria 0-4

Roquetenc-Rapitenca 2-2

PRÒXIMA JORNADA

Catalònia-Vinaròs
Amposta-Aldeana

12

Perelló-Alcanar

La Roca-Llerona
Sabadell-S Gabriel

3-0 (n/p)

PRÒXIMA JORNADA

50

Bonaire-Cerdanyola

diumenge
14. Benissanet

20a jornada

GF GC P

At Prat-Tortosa E

Roquetenc-Bot (16.30h)

Horta-Campredó

Veterans
RESULTATS

S Eugenia-Palleja
Santpedor-Fontsanta

1-3

Vinaròs,
1. Alcanar

45

4. Sabadell

Horta-Ulldecona

4-0

51

dissabte
E Escola-Xerta (16h)

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)

24a jornada

3-0

PRÒXIMA JORNADA

PRÒXIMA JORNADA

CLASSIFICACIÓ

1-0

J. i Maria-Olimpic (18.30h)
11. Tivenys

2. Palleja

34

25a jornada, Tercera catalana

Godall-M. Nova

RESULTATS

GF GC P
73

Camarles-J i Maria 0-0

Femení. 7 Ebre

Femení. Preferent

24a jornada 4a catalana
1. Vilalba

P

26 56 29 48

Tàrrega-Vilanova

Equip

J GF GC

3. Aldeana

Vilade.-Amposta (diu 12h)

CLASSIFICACIÓ

Equip

26 75 24 53

26 30 41 30

26 37 61 18

26a jornada, Segona catalana

RESULTATS

3. Rem. Bítem

Torredem.-Catllar

18. Torreforta

CLASSIFICACIÓ

26 67 38 48

PRÒXIMA JORNADA

0-2
1-1
0-0
3-1
2-2
0-1
1-0
4-0
1-0
0-0
3-2

PRÒXIMA JORNADA
Castelldefels-Figueres
Masnou-Terrassa
Sabadell-Vilassar
Vilafranca-Martinenc
Palamós-Manlleu
Prat-Santfeliuenc
P. Mafumet-Cerdanyola
Rubí-Ascó (diu 12h)
Europa-Muntanyesa
Peralada-Gavà

2. Godall

Reddis-Juve 25 Setiembre

26 31 45 24

Gavà-Figueres
Terrassa-Castelldefels
Vilassar-Masnou
Martinenc-Sabadell
Manlleu-Vilafranca
Santfeliuenc-Palamós
Cerdanyola-Prat
Ascó-P. Mafumet
Muntanyesa-Rubí
Peralada-Europa
Rec: Figueres-Ascó

P
59
58
55
48
48
47
47
43
43
42
39
39
39
38
37
36
35
35
30
24

26 58 25 55

26 22 37 34

17. Mollerussa

GC
28
24
26
36
33
26
30
46
40
28
34
44
36
44
43
39
40
51
40
47

26 56 28 50

26 27 42 27

16. Juv. 25 Setiem.

GF
48
41
40
38
46
37
40
40
31
34
35
40
27
32
43
36
33
40
31
23

1. Ulldecona

26 33 32 34

12. Lleida

0-3

J GF GC

26 38 29 52

26 43 33 39

RESULTATS

26a jornada, Primera catalana

1. Morell

P
6
7
6
11
9
8
8
12
10
11
10
12
12
17
12
11
12
14
15
19

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC

11. Balaguer

RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió
CLASSIFICACIÓ
G
E
17
8
17
7
15
10
14
6
13
9
12
11
12
11
12
7
11
10
11
0
9
12
10
9
10
9
12
2
9
10
8
12
8
11
9
8
7
9
6
6

J
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Equip
1. Ascó
2. P. Mafumet
3. Europa
4. Figueres
5 Terrassa
6. Prat
7. Rubí
8. Vilafranca
9. Masnou
10. Muntanyesa
11. Cerdanyola
12. Palamós
13. Peralada
14. Gavà
15. Manlleu
16. Sabadell
17. Santfeliuenc
18. Martinenc
19. Castelldefels
20. Vilassar

Setmana clau

6. Torredembarra

19

Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

Equip

diarimés
ebre

ESPORTS

10. S Jaume

11. J i Maria

9

63

11 137

10

2

Ginestar-S Bàrbara

12. Vinaròs

37

36

20

Rapitenca-la Sénia

Jesús i Maria descansa

13. Canareu

24

44

13

Canareu-Tortosa

20

diarimés
ebre

ESPORTS
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IVAN ROMEU, PRESIDENT DEL CONSELL ESPORTIU DEL MONTSIÀ

«Tenim una salut de ferro»
‘Cal agrair el suport que hem rebut dels Ajuntaments de la comarca, de les seues àrees d’esport’

Ivan Romeu, president
del Consell Esportiu del
Montsià, fa balanç dels
darrers anys, per a Més
Ebre.

Pregunta: Quina creu que
ha estat l'evolució de l'esport en edat escolar a la
comarca del Montsià durant
els
últims
anys?
Resposta: Molt positiu.
Malgrat les dificultats sorgides arran de la greu crisi
econòmica que passem,
hem mantingut el nostre
nivell organitzatiu, programant i desenvolupant tot un
seguit d’activitats amb la
qualitat i quantitat que
venim portant a terme des
de fa anys. Tenim una salut
de ferro a nivell esportiu
gràcies al treball que es
desenvolupa del CEM i que
rep el suport de centres
educatius, entitats, clubs
del Montsià i de les administracions públiques locals:
Ajuntaments i Consell
Comarcal del Montsià.
P: Com definiria el paper
del consell esportiu en l'organització general de l'activitat d'esport en edat escolar?
R: Vàrem néixer del consens del Parlament de
Catalunya amb la voluntat
de fer arribar l’esport en
edat escolar a tothom i a tot
el País. Som 45 Consells
Esportius a tota Catalunya,
estem presents a totes les
comarques i a les ciutats
més importants i treballem
per impulsar l’esport escolar i de base, basant-nos en
un model educatiu i de
valors socials. Això ho
volem fer de la mà de les

entitats esportives i centres
educatius del nostre entorn
comarcal i amb el suport de
les administracions locals:
ajuntaments i Consell
Comarcal. És clar i lògic
que el nostre model sigui
diferent del federatiu ja que
cadascun està dirigit a una
necessitat i a un usuari diferent. El nostre model esportiu es basa en que l’activitat
física estigui a l’abast de tothom a tot arreu; és un
model inclusiu. Volem formar persones mitjançant
l’esport, crear ciutadans
responsables; proposem un
esport educatiu i de valors
que ajudi a la cohesió social
i sigui un instrument d’integració. Des de les activitats
que proposem i portem a
terme treballem per lluitar
contra les desigualtats de
tot tipus: culturals-ètniquessocioeconòmiques-físiquesTerritorials de gènere... No
volem deixar fora a persones en un dels àmbits
socials més grans i arrelats
a la nostra societat, com és
l’activitat física i esportiva.
P: Els consells i les federacions són competència o es
complementen?
R: Sense cap dubte ens
complementem. Som un
exemple, la nostra comarca, de col·laboració amb
altres federacions tant d’esports individuals (exemple
FC d’Escacs) com d’equips
(FC Basquetbol) en les que
tenim signats convenis de
col·laboració i suport per
treballar conjuntament per
millorar i oferir als nostres
esportistes la millor de la
qualitat organitzativa i nivell
de
competició.
Tal com he dit abans els
Consells Esportius podem

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JORDI PITARQUE

Jornades de Formació
Aquesta Setmana
Santa
l'Associació
Esportiva JPC ha organitzat les IV Jornades de
Formació adreçades a
nens i nenes en edats
entre 4 i 13 anys. La
participació ha estat tot
un èxit al voltant de 100
nens de totes les Terres
de l’Ebre, inclòs un nen
de Bilbao.
Des de l'Associació es
vol “agrair la confiança
dipositada per tots els
pares per deixar per uns
dies l'educació dels
seus fills en mans dels
entrenadors i monitors

de l'associació JPC.
I com no agrair una
vegada més als entrenadors i monitors la seva
presència a les mencionades jornades, sense
ells res seria possible.
Per finalitzar gràcies a
tots, nens pares entrenadors i monitors per
ajudar-nos a mantenir
viva la flama del nostre
amic
Jordi.
7 vegades gràcies”.

Foto:

DIGITALEBRE

oferir en comarques petites
com el Montsià una implantació d’estructura administrativa i organitzativa a mà
dels nostres usuaris, tant
esportistes com entitats,
clubs, centres educatius,
entitats de lleure... No
només organitzem i desenvolupem activitats, també
assessorem en tot allò que
ens demanen (organització
de cursos CIATE, conferències, assegurances...)
P: A nivell del Montsià quines són les xifres més destacades als Jocs Esportius
Escolars, el seu programa
estrella?
R: Som un ens administratiu
únic a la comarca a nivell
esportiu, això ens porta a
estar durant tot l’any -curs
escolar- al servei de les entitats, clubs i centres educatius del Montsià. El nivell
d’activitat més alt s’emmarca en el context del curs
escolar. Des del mes de
setembre fins el mes de
juny es porten a terme
aquells activitats lligades al
programa Jocs Esportius
Escolars de Catalunya
(JEEC); aquest és un programa de la Secretaria
General de l’Esport de
Catalunya que a través del
Consell Català de l’Esport
(CCE) encomana el seu
desenvolupament
als
Consells Esportius. La programació d’activitats a nivell
comarcal s’inicia durant el
mes d’octubre i es desenvolupa els caps de setmana.
Les activitats estan obertes
a tothom des de la categoria prebenjamí-benjamí-alevíinfantil-cadet-juvenil
en
modalitat masculina, femenina
i
mixta.
Al voltant de 2000 esportis-

tes gaudeixen de les activitats programades, organitzades i desenvolupades
des del Consell Esportiu del
Montsià.
P: El fet de que els jocs
esportius es desenvolupen
per diferents poblacions és
una forma de descentralitzar l'esport que cal preservar?
R: Es fonamental que tots i
totes es sentin integrats i
part del projecte i per aconseguir-ho se’ls ha de fer partícips de l’organització de
les competicions. Des de
sempre el CEM ha apostat
perquè totes les poblacions
de la nostra comarca
puguin acollir, sempre en
base a les infraestructures
en que compta el municipi,
l’organització de competicions sobretot a nivell individual. A nivell d’esports d’equip des del CEM es va
apostar des de fa anys centralitzar de forma concentrada a les instal·lacions

esportives d’Amposta la
celebració de les competicions de futbol sala, mini
bàsquet i bàsquet. Aquest
és un model diferenciador
d’altres
comarques.
Cal agrair el suport i
col·laboració que sempre
hem rebut dels Ajuntaments
i de les seves àrees d’esport. Hem de reconèixer
que sense aquest suport no
seria viable desenvolupar la
programació d’activitats
que fa el CEM. Els ajuntaments són un esglaó de la
cadena sense el qual seria
inviable el projecte tal com
el tenim programat avui en
dia.
P: Quin paper creu que deurien tenir en un futur els consells
esportius?
R: Hem d’evolucionar per
reforçar-nos. Cal que definim el nostre model esportiu i el seu encaix amb el
model esportiu català. Hem
d’explicitar i sumar al nostre
model esportiu a tothom

fem valer el model de valors
i cohesió social que aportem:
- El nostre model esportiu
en esport escolar i esport
de
lleure
- El nostre model de gestió
combinant el voluntarietat
amb la professionalització.
- Definir el paper de la Unió
de Consells Esportius de
Catalunya (UCEC) com a
lobby del sector i de servei
als Consells Esportius.
- Quin ha de ser el nostre
encaix i paper en el model
esportiu
català.
El Govern de Catalunya ha
convocat el II Congrés de
l’Esport català pels propers
mesos. Cal treballar per
arribar a aquest esdeveniment amb una proposta
clara, aglutinadora i engrescadora del model esportiu
que des dels Consells proposem al Govern del nostre
País.
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«Per a tots els gustos». Avui: Conill a la cervesa amb compota de poma
VALORACIÓ DEL CONILL
La carn de conill se la considera blanca, destaca per tenir
una composició nutricional baixa en calories, en colesterol i
en sodi. D’altra banda és rica en proteïnes d’alt valor biològic, en vitamina B12 i en fòsfor. Això fa que estigui indicada
en l’alimentació variada i equilibrada, així com en dietes hipocalòriques, hiposòdiques i baixes en colesterol.
És un tipus de carn amb gran versatilitat gastronòmica, i es
disposen de moltes receptes tradicionals per elaborar-la.
Poder un dels problemes que presenta són les possibles
aversions a nivell individual, la qual no és un impediment per
consumir-la; ja que en l’actualitat es disposa al mercat de
diverses presentacions de la carn de conill, com per exemple, en broquetes, hamburgueses...
Lluïsa Garriga Balagué.
Diplomada en nutrició humana i dietètica.

INGREDIENTS: (PER A 4 PERSONES)
1 conill d'1 kg aproximadament
4 cebes
4 grans d'all
250 mL de cervesa
250 mL d'aigua mineral
1 ram lligat de romaní, llorer i canyella
sall, pebre i oli d'oliva verge extra
2 pomes golden
orellanes
panses

PREPARACIONS:
Primer de tot, es talla el conill en 4 trossos. Es pica la ceba
ben fina, i es pelen els alls i es tallen a làmines fines. En una
cassola amb l'oli calent, s'hi posa el conill salpebrat. Es cou
fins que sigui ben ros. Es retira. A la mateixa cassola, s'hi tira la ceba i es deixa enrossir. S'hi afegeix l'all i es continua
sofregint 5 minuts més.
Es torna a posar el conill a la cassola i s'hi afegeix la cervesa, l'aigua i el ramet d'herbes. Es tapa la cassola i es deixa
coure molt lentament, perquè el conill quedi ben tou, durant
1 hora. Es comprova la cocció i si cal, es corregeix de sal.

Mentrestant, es tallen les pomes a quadrats petits. Es posen
en un cassó amb un dit d'aigua mineral i dues cullerades de
sucre. Quan sigui cuita, es retira del foc i es passa pel passa puré per què quedi ben fina.
En una paella amb un rajolí d'oli, es saltegen les panses i els
daus d'orellana, i el puré de poma. S'hi afegeix un pols de sal
i es cou 2 minuts.
Bon profit!

Maridatge
Vi negre Jove, temperatura 14-16º .
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Telèfons d’interès

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

En l’amor has de posar de manifest els teus
desitjós més amagats. Respecte a la salut,
has de ser més assenyat, de vegades és pitjor el remei que la malaltia.

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa
deu indica que la teva imatge de cara als
altres canvia. Els canvis seran positius. Has de
deixar enrere tot allò que et provoqui inquietud.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

No idealitzis les persones amb les quals et
relaciones. Vius una etapa de molta activitat i de molta comunicació. Una alimentació
ràpida de manera continua et perjudica..

Adapta’t a les circumstàncies de la teva vida
sentimental i conrea la bona harmonia. Avui
és millor que evitis tant com sigui possible
tot tipus de discussions

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

La teva relació de parella guanyarà eN profunditat i lliurament recíprocs. Les presses
i els nervis no et condueixen enlloc , pensa
que la paciència és una virtut.

Dintre de les teves relacions sentimentals
pots trobar felicitat. Respecte a la salut, de
vegades és millor que et deixis endur per les
teves pròpies intuïcions..

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Mercuri i el Sol transitant pel teu signe t’ajuden a solucionar problemes sentimentals
que estiguin pendents del passat. Has de
buscar l’equilibri entre l’emocional i el físic.

El temps. Previsió

Emergències

112

Mossos d’Esquadra

088

Bombers

085

Urgenciès (Ambulàncias)

061

TEMPERATURES
Màxima

Mínima

18º

9°

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

Albiol Palles, Francesc
21

(Deltebre)

977489750
ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Joanna Pedrola - Roser Olivella
A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985
Bertomeu Lázaro, Maria Teresa
Verges

Pauli,

24

(Tortosa)

977440715

Ulldemolins Reverter, Xavier
Generalitat,

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa
set et convida que mostris la teva part més
autèntica per poder viure una setmana intensa
en el terreny de l’amor.

17

(Alcanar)

669794921

Avgda.

Catalunya,

s/n

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

En l’amor les coses sempre canvien. Ara tens
l’oportunitat de conèixer gent nova. Respecte
a la salut, pensa que anar accelerat per la
vida et porta més problemes que beneficis.

Ves amb compte amb el que parles amb la
teva parella. Controla les teves paraules i no
diguis tot el que se t’ocorri. Respecte a la
salut, prevenir és fonamental.

Constància, 6

(Amposta)

977701495

(St. Carles de la Ràpita) 977740160

Aguiló Ruiz, Neus
Barcelona,

65

bis

Estat del cel
Fins a primeres hores del matí estarà entre mig i molt ennuvolat pel pas de
núvols alts i mitjans. A partir de llavors minvarà la nuvolositat i es mantindrà
entre poc i mig ennuvolat en conjunt. Independentment, hi haurà intervals
de núvols baixos a l'extrem sud i en altres punts del litoral fins a mig matí,
i novament a partir del vespre a punts del litoral.
Precipitacions
De matinada és probable alguna gotellada aïllada a la meitat oest. Les intensitats seran febles i s'acumularan quantitats minses o inapreciables.
Temperatures
Mínimes en ascens entre lleuger i moderat, i màximes semblants.

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli

Borrut Valles, Josep M

Lleó

(Masdenverge)

977718702

Visibilitat
Bona en general i regular fins a primera hora del matí a l'extrem sud i en
altres punts del litoral
Vent
Al litoral nord bufarà vent de component sud entre fluix i moderat. A l'extrem sud del litoral bufarà llevant fluix amb cops moderats. A la resta el vent
serà fluix i de direcció variable al principi i al final del dia, mentre que al
centre de la jornada bufarà de component est al litoral i sud a l'interior,
entre fluix i moderat, amb cops forts fins a migdia als cims del Pirineu.

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

Peixos

Verge
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23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

El trànsit del Sol i Mercuri per la teva casa
onze indica que les teves relacions personals
et portaran sorpreses molt agradables. Un dia
de descans absolut et reposa del desgast.

En assumptes d’amor, avui has de fer més
cas a la teva ment que als teus sentiments.
Si no et vols endur sobresalts evita desplaçar-te a un lloc fora de la teva ciutat.

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/.

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

SECCIÓ PATROCINADA PER:

CARTELLERA CINES

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

MORTDECAI
divendres 10: 18.10-20.10-22.1000.10
dissabte 11: 16.10 - 18.10 - 20.10 22.10 – 00.10
diumenge 12: 16.10 - 18.10 20.10 - 22.10
dilluns 13 a dijous 16: 18.10 20.10- 22.10
EL ÚLTIMO LOBO
divendres 10: 18.10 – 20.20 –
22.30 – 00.35
dissabte 11: 16.00 – 18.10 – 20.20
– 22.30 – 00.35
diumenge 12: 16.00 – 18.10 –
20.20 – 22.30
dilluns 13 a dijous 16: 18.10 –
20.20 – 22.30
FAST & FURIOUS 7
divendres 10: 18.30 – 20.00 –
21.00 – 22.30 – 23.30 – 00.20
dissabte 11: 16.00 – 17.30 – 18.30
- 20.00 – 21.00 – 22.30 – 23.30 –
00.20
diumenge 12: 16.00 – 17.30 –
18.30 - 20.00 – 21.00 - 22.30
dilluns 13 a dijous 16: 18.30 –
20.00 – 21.00 - 22.30
INSURGENTE
divendres 10: 18.10 –
22.30 – 00.40
dissabte 11: 16.00 –
20.20 – 22.30 – 00.40
diumenge 12: 16.00 –
20.20 – 22.30
dilluns 13 a dijous 16:
20.20 – 22.30

20.20 –
18.10 –

FOCUS
divendres 10: 18.15 – 20.15 –
22.15 - 00.15
dissabte 11: 16.15 -18.15 – 20.15
– 22.15 – 00.15
diumenge 12: 16.15 -18.15 -20.15
– 22.15
dilluns 13 a dijous 16: 18.15 –
20.15 – 22.15
CENICIENTA
divendres 10: 18.20 – 20.20
dissabte 11: 16.20 - 18.20 – 20.20
diumenge 12: 16.20 – 18.20 –
20.20
dilluns 13 a dijous 16: 18.20 - 20.20
- 22.20
EL NUEVO EXOTICO HOTEL MARIGOLD
divendres 10: 17.50 – 20.05
dissabte 11: 17.50 – 20.05
diumenge 12: 17.50 – 20.05
dilluns 13 a dijous 16: 17.50 –
20.05
PERDIENDO EL NORTE
divendres 10: 18.05 – 20.10 –
22.15 - 00.30
dissabte 11, diumenge 12: 16.00 –
18.05 – 20.10 – 22.15 – 00.30
dilluns 13 a dijous 16: 18.05 –
20.10 – 22.15

OBSESION
divendres 10: 22.20 - 00.20
dissabte 11: 22.20 - 00.20
diumenge 12: 22.20
dilluns 13 a dijous 16: 22.20
LOS CABALLEROS DEL ZODIACO
dissabte 11 i diumenge 12: 15.50
BOB ESPONJA
dissabte 11, diumenge 12: 16.00
de dilluns 13 a dijous 16: 18.00
50 SOMBRAS DE GREY
divendres 10: 22.15 - 00.30
dissabte 11: 22.15 - 00.30
diumenge 12: 22.15
dilluns 13 a dijous 16: 22.15
20.000 DIAS EN LA TIERRA
dimarts 14: 20.00
Roquetes. Cinemes Ocine
Telèfon 977 504 080/
902 17 08 31

HOME
divendres 10: 18.00
dissabte 11: 16.00-18.00
diumenge 12: 16.00-18.00
dilluns 13 a dijous 16:18.00
KINGSMAN
divendres 10: 19.45 – 22.10
dissabte 11: 19.45 – 22.10
diumenge 12: 19.45 - 22.10
dilluns 13, dimecres 15, dijous 16:
19.50 - 22.10

18.10 –
18.10 –

divendres 10: 19.50 – 22.10 00.30
dissabte 11: 19.50 – 22.10 - 00.30
diumenge 12: 19.50 – 22.10
dilluns 13 a dijous 16: 19.50 –
22.10

BIG HERO 6
dissabte 11 i diumenge 12: 15.50
EL FRANCOTIRADOR

www.ocine.es

MORTDECAI
divendres 10 i dimecres 15: 20.00
– 22.00
dissabte 11: 20.00 – 22.00 –
23.45
festiu: 20.00 – 22.00
laborables: 21.45
FAST & FURIOUS 7
divendres 10 i dimecres 15: 21.30
dissabte 11: 19.00 – 21.30 –
23.45

festiu: 19.00 – 21.30
laborables: 21.30
INSURGENTE
divendres 10 i dimecres 15: 19.00
dissabte 11: 16.30
festiu: 16.30
laborables: 19.30
CENICIENTA
divendres 10 i dimecres 15: 18.00
dissabte 11: 16.00 – 18.00
festiu: 16.00 – 18.00
laborables: 19.30
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
divendres 10 i dimecres 15: 20.00
– 21.45
dissabte 11: 18.15 – 20.00 –
21.45 – 23.45
festiu: 18.15 – 20.00 – 21.45
laborables: 21.45
NOCHE EN EL MUSEO 3: EL
SECRETO DEL FARAÓN
divendres 10 i dimecres 15: 18.15
– 20.00 – 21.45
dissabte 11: 16.30 – 18.15 –
20.00 – 21.45
festiu: 16.30 – 18.15 – 20.00 –
21.45
laborables: 19.30 – 21.45
LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR
divendres 10 i dimecres 15: 18.15
dissabte 11: 16.30
festiu: 16.30
laborables: 19.30
Cinema Ascó (Casal Municipal)
EL FRANCOTIRADOR
diumenge 12: 18:00h
Cinema Gandesa
(Societat Unió Gandesana)
EL FRANCOTIRADOR
diumenge 12: 18:00h

PASSATEMPS
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LLOGO PÀRQUING A
TORTOSA C/Ciutadella,
12 "Zona Temple" 40€ al
mes. Tlf. 646459486 627953469
ES VEN PÀRQUING
A TORTOSA.
Av. Remolins. Preu 7.000€.
Tlf. 685838009 juanma@serveiscomptables.com

LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equipat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
FREDES
XALET EN
VENDA: parcel·la enjardinada de 843m2 amb vivenda 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: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
XALET
EN VENTA
JESUS (TORTOSA) : parcel·la de 2.233m2 amb
vivenda de 107 m2, 3 habitacions, cuina, bany i menjador. També hi ha
piscina/bassa.
Tel.
977576137
XALET VINAROS EN
VENTA: parcel·la de
500m2, 130m2 de vivenda
3 habitacions bany menjador, cuina i porxo. Piscina
particular. Tel. 977576137
LLOGUER DESPATX PROFESSIONAL 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 superfície 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
Passatge
Amposta.
Guadalajara, zona camp de
futbol. Pisos de lloguer a
estrenar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany complet i balconada. Alta qualitat. Al costat de col·legis,
supermercats i zona comercial. Preu 450E/mes
Tel: 607538304
Alcanar.Carrer Trafalgar.
Local comercial en l'avinguda principal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acristalada. 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
LLoguer.
L'Ampolla.
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

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 ,
7.975 €.
58.000km ,
/
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

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
MegaCajaAluminio,any2007
, 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 portes del 2008, 76.000km,
9.000€.Tel 977446116
BMW 120 diesel 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 Kombi Pro 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 advance, any 2014, gasolina, 5
portes, color negre,
12.800€. Tel 977446116
Golf tdi 105 cv DSG 7 velocitats, any 2013, 11.000km,
5portes , color plata,
19.000€. Tel 977446116

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equipada, a.c. i acabats de primera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.
Tel: 977252727

classificats
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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

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
diésel
115cv
2003
azul.
144,220km
977445713
Venc Ford Focus Sedán
2005
diésel
136cv
106,471 km gris plata.
977445713
Venc Hyundai Santa fe
2001gasolina145cv137,500km
marron.977445713
Venc
Land
Rover
Freelander techo targa
diésel
112cv
2001
rojo.
200,000km
977445713
Venc Mercedes Vito
2006
diésel
95cv
229,000km
blanca.
977445713
Venc Opel Vectra 2005
diésel 150cv 140,000km
negro. 977445713
Venc Peugeot Bipper diésel 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 jardineria. 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

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 administrativa
titulada GFS Administració,
finances i Secretariat.
ACTIC2. SAP, Contaplus,
Autocad.Nivell Anglès B1.
Amplia experiència en administració i atenció al públic.
Bona presència i disponibilitat horària.
Sara 677039081

S'ofereix
comptable
amb molta experiència
per hores
o mitja jornada.
Tlf.685835009
juanma@serveiscomptables.com

VARIOS Ñ
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no
tinguen
papers.
Pagament al comptat.
Tlf.680 968 290

RELAXÑ

diarimés 23
ebre

diarimés
ebre

a l’última

24
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GAIREBÉ DOS ANYS DE VIDA

La Cala Fundation, al costat de la
Joventut de l’Ametlla de Mar
L’objectiu de l’entitat és ajudar a nens i nenes de la Cala amb dificultats econòmiques
ACTUALITAT
REDACCIÓ

La Cala Fundation, que
va néixer amb l’objectiu
d’ajudar a nens i nenes
de l’Ametlla de Mar
amb dificultats econòmiques, ja té prop de
dos anys de vida.

Aquesta Fundació està formada per representants
de tots els partits polítics i
està oberta a tothom que
hi vulgui col·laborar econòmicament. Cal tenir en
compte que la Fundació va
néixer gràcies a un benefactor que es va comprometre a donar 15.000
euros anuals per destinarlos a l’ajuda dels nens i
nenes de la localitat. Un
dels projectes que s’ha
revitalitzat amb la fundació
és el Racó dels Joves
(imatges de la foto).
Aquesta entitat destinada
als joves d’entre 12 i 16
anys, té garantida la continuïtat els propers mesos. I
és que si el 2014 la
Fundació la Cala va apostar pel projecte donant-li
suport econòmic, ara
mesos després ha renovat
el seu compromís amb la

iniciativa impulsada des de
la Regidoria de Joventut
de
l’Ajuntament
de
l’Ametlla de Mar.
“Després d’aquests mesos
hem fet balanç i tant els
pares com els joves que
participen al Racó es mostren contents i il·lusionats
amb el projecte. Des de
l’Ajuntament estem satisfets que gràcies al suport
de la Fundació puguem
donar continuïtat a aquesta iniciativa”.
D’altra banda, entre el
2013 i 2014 s’han realitzat 15 ajuts individuals
destinats a la llar d’infants,
a l’escola de música i a
esports com el futbol, el
bàsquet, la natació i el
twirling.
A més s’ha subvencionat
una activitat a l’EMMA
(escola de música municipal) per a un grup de 12
alumnes, que tenen dificultats econòmiques, per disposar d’instrument propi i
també amb una donació
del Restaurant Bambalina
s’ha adquirit un piano nou.
Pel que fa al Racó dels
Joves, s’ha destinat una
part de la donació a la
contractació de la dinamitzadora, potenciador principal per activar l’associació. De fet, a hores d’ara
el Racó dels Joves compta
amb 46 inscrits.

‘L’entitat està destinada als joves
d’entre 12 i 16 anys’
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