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A l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha estrenat el nou Hospital de Dia. La nova unitat ofereix atenció especialitzada i administració de
tractaments sense que el pacient hagi d'estar ingressat, amb la mateixa qualitat que la resta d'unitats hospitalàries. Compta amb 14 boxs de
tractament, 4 consultes d'oncologia, 2 d'hematologia i una consulta d'infermeria, entre d'altres. La millora és una bona notícia però coinci-
deix un altre any amb un nou col.lapse al centre per un episodi de grip que novament comporta el reclam de més metges, principalment a
Urgències. P4 i 24

Xavier Faura, advocat i empresari tortosí, degà del Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa
des de finals del 2016, ha decidit liderar una plataforma de professionals i ciutadans “compro-
mesos amb la ciutat de Tortosa”. Faura podria ser el cap de llista d’una possible coalició entre
ERC i ‘Tortosa Sí’, una vegada ja es coneix que Josep Monclús (actual cap de llista d’ERC a
Tortosa) no repetirà a les properes municipals. P3

Xavier Faura entra a la política tortosina 
amb la plataforma ‘Tortosa Sí’

Noves instal.lacions per a
l’Hospital de Dia

Noves instal.lacions per a
l’Hospital de Dia



DIVENDRES 26
DE GENER
DE 20182

diarimés
ebre OPINIÓ

www.mesebre.cat

mésmésdiari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 

D.Ebre (Ed. impr.) - ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) - ISSN 2564-8705  

MÉS EBRE

Direcció:
Isabel Carrasco

Direcció de continguts i redacció:
Michel Viñas

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz
MADPEN

Comunicació i premsa:
Irene Navarrete
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

MADWEB

COL·LABORADORS

Edward Carter
Sergi Queral
Joaquin Celma

Rosa Vandellós Lleixà
EbreDrone
Ana Balart
Salva Balart
Lluisa Garriga

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

610 20 33 25
Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

Mitjans Grup Més Ebre:
Canal terres de L’Ebre

(Canal 34 TDT)

C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)

Tel.: 977 279 290
www.mesebre.cat

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.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i el subdelegat del govern de l’estat
espanyol, Jordi Sierra, han visitat les obres que s’estan realitzant per finalit-
zar la substitució de la passarel·la tranversal de la platja de Riumar de més
d’1 quilòmetre d’extensió. Una visita a la qual també hi han participat regi-
dors de l’equip de govern, el cap de costes, el regidor del PP a l’Ajuntament
de Deltebre, i el president i vicepresidents del Consell de Riumar. Les obres
estan sent executades actualment pel Ministeri de Medi Ambient, amb una
dotació econòmica de més de 500.000€, a partir de les gestions de l’actual
govern municipal de l’Ajuntament i també del vicepresident del Consell de
Riumar, Joan Bertomeu. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha remarcat que
“la nostra aposta per dinamitzar el nucli de Riumar no es podria entendre
sense dur a terme la renovació de les passarel·les d’accés a la platja”. De
fet, en aquesta línia, l’alcalde ha explicat que “disposar d’una platja en ple-
nes condicions és una oportunitat per seguir impulsant econòmicament el
nucli”. La substitució de la globalitat de les passarel·les d’accés a la platja
de Riumar serà una realitat aquest estiu.

L’alcalde i el subdelegat del govern de
l’estat visiten les obres de substitució

de la passarel·la central 

DE LA PLATJA DE RIUMAR. ESTARAN TOTES RENOVADES

Editorial Els rics, més rics i els pobres, més pobres

Aquests dies la petita ciutat de Davos intriga a més d'un. Des de fa anys els 13000 habitants d'aquesta petita ciutat situada a la part oriental de Suïssa, segueixen
estant intrigats per l'arribada dels més de 2500 participants (líders polítics, empresaris, societat civil) al Fòrum Econòmic Mundial per tractar dels problemes del món.
Aquest any és la 48a edició del World Economic Forum (WEF) i un dels temes serà: "Construint un futur comú en un món dividit". Mentrestant, l'ONG Oxfam-
Intermon, que treballa en el desenvolupament, l'acció humanitària, el comerç just i la sensibilització, amb l'objectiu d'erradicar la injustícia i la pobresa, denuncia en
el seu darrer informe "Premiar la feina, no la riquesa", que el 82% de la riquesa mundial generada durant l'any passat va anar a parar a mans de l'1% més ric de la
població mundial, mentre que el 50% més pobre (3700 milions de persones) no es va beneficiar gens ni mica d'aquest creixement. A Espanya, aquest repartiment
va seguir la mateixa tendència: l'1% més ric va acaparar el 40% de la riquesa creada mentre que el 50% més pobre amb prou feina va aconseguir repartir-se un 7%.
Aquest informe mostra amb detall com l'economia mundial possibilita que els més rics segueixin acumulant vastes fortunes, mentre que centenars de milions de per-
sones han de lluitar cada dia per sobreviure amb salaris de pobresa mínims alimentant l'actual crisi de desigualtat global. Ara queda per veure si a Davos tots tindran
la mateixa visió d'aquest "futur comú". 

Les llistes d’espera, tant diagnòstiques com quirúrgiques,
són el principal problema del sistema sanitari actual i les
que més mal produeixen al pacient. Cal afegir que tenim
una “llista oculta” que comença amb la consulta al metge
de capçalera per un problema de salut mentre es diagnos-
tica i deriva a l’especialista. Catalunya encapçala el ràn-
quing a l’espera d’intervencions quirúrgiques amb
157.000 persones a juny de 2017. A Tarragona concreta-
ment a l’Hospital Joan XXIII hi havia 5190 pacients en
espera IQ a juny de 2017, amb un total de fora de garan-
tia de 811 pacients. Dels quals el 20% espera més de 6
mesos a ser intervingut. Dir que a març de 2017 l’HJ23
era el segon hospital de Catalunya amb més llista d’espe-
ra. Respecte a les llistes d’espera diagnòstiques tenim un
temps mitjà d’espera de 138 dies de mitja a tota
Catalunya. Totes aquestes xifres són greus i impliquen
greus danys potencials, podent dur a terme la mort de la
persona mentre espera a ser atesa. Les solucions per
afrontar el problema van encaminades a prendre mesures
de sentit comú, però topem amb interessos particulars
que estan força instaurats dins de l’Administració pública
sanitària: 
1. Utilització al 100 per 100 dels recursos existents en el
sistema públic: quiròfans, alta tecnologia i consultes;
traient-los el màxim rendiment fent-los funcionar com a
mínim de 8 a 21h. No podem permetre que un recurs
valuós com el PET-Tac sols s’utilitzi en un horari de 7
hores. 
2. Creació d’un torn de tarda en els hospitals en les cate-
gories necessàries: consultes externes, quiròfans, proves
diagnòstiques. 
3. Supressió de les peonades, personal que cobra hores
extres fora del seu torn i que implica la no creació de torns
estables i el no accés d’altres professionals. 
4. Incompatibilitat absoluta de treball públic-privat que
pot fomentar contaminació de casos públics que poden
ser captats per a la privada. Evitar l’ús de la base pública
a favor de l’ús particular i privat. 
5. Supressió dels concerts amb centres privats. Implica la
derogació de l’article 90 de la Llei General de Sanitat. 
6. Establir garanties i terminis d’atenció, similars a tot el
territori, independentment del lloc de residència. 
7. Assignació automàtica i entrega d’un codi d’accés al
pacient en el moment de la decisió clínica de petició de
prova diagnòstica o intervenció; que permeti l’accés al
seguiment del seu cas. 
8. Transparència absoluta i accés senzill a totes les dades
referents a activitats, qualitat, despesa, adjudicació del
sistema d’atenció sanitària de cada pacient.

Grup de Treball en Defensa 
de la Sanitat Pública de Tarragona

LA LLISTA 
D'ESPERA MATA

GRUP DE TREBALL EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA 

L’ACN informa que un veí de l’Aldea de 25 anys s’enfronta a una pena de
9 anys i 7 mesos de presó per diversos casos de corrupció de menors oco-
rreguts entre el juny del 2013 i el novembre del 2014. Segons l’escrit de
fiscalia a què ha tingut accés l’ACN, el noi va contactar a través de les xar-
xes socials amb diversos menors “amb l’ànim de satisfer-se sexualment”.
Es dona el cas que coneixia les víctimes per la seva condició d’entrenador
d'un equip de futbol i àrbitre de futbol sala. El ministeri públic sosté que
el processat es va fer passar per una noia mitjançant un compte fals de
Facebook perquè, un cop guanyada la confiança dels menors, “es despu-
llessin i li enviessin imatges seves, o mantinguessin amb ell sessions de
sexe virtual a través d’una web cam”. Tot i que el jove ho va intentar amb
un total de set menors, només dos van caure a la trampa. Aquest cas de
‘grooming’ arribarà a judici el 28 de febrer.

Un veí de l’Aldea s’enfronta a 10 anys de
presó per corrupció de menors

A TRAVÉS D’INTERNET
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Xavier Faura entra a la política tortosina 
amb la plataforma “Tortosa Sí”

Podria encapçalar a les properes municipals una possible coalició entre ERC i Tortosa Sí

Xavier Faura ha decidit
liderar una plataforma de
professionals i ciutadans
“compromesos amb la
ciutat de Tortosa”. És un
projecte obert, com-
promès amb el país, amb
la justícia social i “amb
una Tortosa ambiciosa
capaç d’aportar a les
Terres de l’Ebre el liderat-
ge que necessita”. Es
tracta d’una plataforma
local que “no amaga la
seva proximitat i voluntat
de col·laborar amb
Esquerra Republicana de
cara a configurar una
coalició a les properes
eleccions municipals a
Tortosa, fet que podria
posicionar Xavier Faura
com el cap de llista d’una
possible coalició entre
ERC i Tortosa Sí, si així ho
decideixen els òrgans
interns del partit repu-

blicà durant els propers
mesos”.  Faura, advocat i
empresari tortosí, és
degà del Col·legi
d’Advocats i Advocades
de Tortosa des de finals
del 2016. És president
del Patronat de la
Fundació del Col·legi i
membre del Patronat de
la Fundació Cinca-Piqué i
professor de la Facultat
de Dret de la URV del
Màster d’accés a la pro-
fessió, on imparteix dife-
rents matèries de les
àrees civil i mercantil. 
Tot i que personalment
mai ha participat de la
vida política, durant els
darrers anys s’ha com-
promès públicament
amb el moviment social
sobiranista, presidint la
Sindicatura Electoral de
la demarcació de
Tarragona, òrgan enca-

rregat de vetllar pel bon
funcionament del
referèndum de l’1 d’oc-
tubre. 
L’actual cap de llista
d’ERC a Tortosa, Josep
Monclús, no repetirà a
les properes municipals,
fet que obliga els republi-
cans a buscar un nou
candidat. Les darreres
municipals, ERC va ser la
segona formació política,
darrere de CiU, amb
quatre regidors. Els resul-
tats de les darreres elec-
cions catalanes, en què la
candidatura d’ERC-
Catalunya Sí va guanyar
a Tortosa amb més de
5.000 vots, i el fet que
Ferran Bel no repetirà
com a candidat, “ubica
Faura com un candidat
molt ben posicionat per
aspirar a l’alcaldia de
Tortosa”.

Els Mossos d'Esquadra
van detenir, el diumen-
ge 21 de gener, dos
homes de nacionalitat
marroquina i paraguaia-
na, de 18 i 21 anys i
veïns de Barcelona, com
a presumptes autors de
delictes contra la segu-
retat del trànsit per con-
duir sota els efectes de
l'alcohol i les drogues,
de conducció temerària,
de danys i de desobe-
diència i resistència als
agents de l'autoritat. 
Segons l’ACN, els fets
van tenir lloc el mateix
dia, cap a les 07.00 h,
quan agents de trànsit
van detectar a l'autovia
B-23, en terme munici-
pal de Sant Feliu de
Llobregat, un vehicle
que circulava a 133
quilòmetres per hora en
un tram limitat a 80. Els
Mossos van intentar
aturar el vehicle però,
segons expliquen, el
conductor no va fer cas
dels avisos i va
començar a avançar
"temeràriament i a gran
velocitat" els vehicles
que circulaven tant per
la dreta com per l'es-
querra. La persecució va
arribar fins a l'Ampolla,
on finalment se'ls va
poder interceptar.

FUGIDA
TEMERÀRIA

Detenen a
l'Ampolla 

dos individus
que es van
escapar dels
Mossos per

l'AP-7

La Cambra de Comerç de Tortosa ha lamentat
que el nou tram de l'autovia A-7, al nord del
Castelló, que el govern espanyol començarà a
construir aquest 2018, acabi a la Jana (Baix
Maestrat), a només 10 quilòmetres de
Catalunya. Segons informa l’ACN, l'ens came-
ral ha demanat a l'executiu central que faci
arribar la infraestructura fins a la Sénia, i al
Govern i representants de les Terres de l'Ebre
"que facin els deures". 
Reclamen que els projectes constructius del
tram d'autovia ebrenc (de la Jana fins a

l'Hospitalet de l'Infant) estiguin actualitzat i
que s'executi el desdoblament i millora de l'Eix
de l'Ebre (la carretera C-12), on es preveu con-
nectar un dels ramals d'aquesta autovia. "Cal
tenir els projectes i els estudis al dia perquè no
es paralitzi més", ha demanat el president de la
Cambra de Tortosa, José Maria Chavarria. 
La petició s'ha estès al Govern i als represen-
tants polítics del territori perquè la reivindicació
d'aquesta infraestructura no depengui d'uns
projectes que poden haver expirat o de la falta
d'acord i consens territorial. 

La Cambra de Tortosa reclama al govern espanyol que el nou tram de
l'A-7 no acabi a la Jana i arribi a Catalunya

L'ens cameral tem que els projectes del tram d'autovia ebrenc estiguin "caducats" 

Xavier Faura.

*L’actual cap de llista d’ERC 
a Tortosa, Josep Monclús, no

repetirà a les properes municipals

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment, en la sessió extraordinària de 18 de gener de
2018, el projecte bàsic “de remodelació de l’embarcador fluvial a la població de Jesús i Maria
al terme municipal de Deltebre”, redactat pels enginyers de camins, canals i ports Srs. Miquel
Ángel Albacar Damián i Jordi Cid Solé amb un import total de 76.734,35 € (setanta-sis mil set-
cents trenta-quatre euros amb trenta-cinc cèntims) de pressupost d’execució per contracta.

Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s’estableix a l’art. 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinar-lo i adduir contra el mateix les recla-
macions que considerin pertinents.

Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte i a
l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-
se el projecte de què es tracta en hores d’oficina.

Deltebre, 18 de gener de 2018                                                                        El Secretari Acctal
David Torres Fabra

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
EDICTE

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment, en la sessió extraordinària de 18 de gener de
2018, el projecte bàsic “de pantalà flotant a la marge esquerra del Riu Ebre sota el pont Lo
Passador de Deltebre”, redactat pels enginyers de camins, canals i ports Srs. Miquel Ángel
Albacar Damián i Jordi Cid Solé amb un import total de 151.163,38 € (cent cinquanta-un mil cent
seixanta-tres euros amb trenta-vuit cèntims) de pressupost d’execució per contracta. 
Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s’estableix a l’art. 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinar-lo i adduir contra el mateix les recla-
macions que considerin pertinents.
Al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte i a
l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-
se el projecte de què es tracta en hores d’oficina.
Deltebre, 18 de gener de 2018

El Secretari Acctal
David Torres Fabra

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
EDICTE

Josep Ma. Chavarria, president de la Cambra.



DIVENDRES 26
DE GENER
DE 20184

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

    

EN UN MINUT

*EL GRUP COMARCAL
DEL PSC presenta una
moció per exigir a la
Generalitat que liquidi
el deute pendent amb
les escoles bressol
municipals de la comar-
ca. Els socialistes dema-
nen que es doni compli-
ment a la sentència del
TSJC que obliga al
govern a abonar uns 17
milions d’Euros.

*EL PROJECTE LIFE
E BRO -ADM IC L IM ,
amb fons europeus, ha
estat elaborant un Pla
d’Acció Climàtica,
demostrant que és via-
ble l’aportació de sedi-
ments del riu cap al
Delta. El projecte acaba
enguany. Ara falta el
finançament i la volun-
tat per impulsar un Pla
de gestió integral de
sediments per tota la
conca de l’Ebre.

*L'AMPOLLA inverteix
més de 26.000 euros en
el nou traçat de la puja-
da del barranc de Sant
Pere al Lligallo del
Cementiri.

*JOAQUIM LLOPIS,
fins ara president
comarcal del PP al Baix
Ebre i portaveu munici-
pal a Roquetes, aban-
dona el partit. Llopis
passa així al grup de no
adscrits per desavinen-
ces amb els dirigents
del partit a les Terres de
l’Ebre. 

Més Notícies

La plaça Joaquín Bau és des d'ahir la
plaça 1 d'octubre, en virtut de l'acord
aprovat en sessió plenària a
l'Ajuntament de Tortosa. El canvi de
nom s'ha presentat en un acte institu-
cional, presidit per l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, al qual han estat convidats
els alcaldes de Roquetes, Paco Gas,
Sant Carles de la Ràpita, Josep
Caparrós, i Móra la Nova, Francesc
Xavier Moliné, els tres municipis de les
Terres de l'Ebre que durant la jornada
del referèndum de l'1 d'octubre van ser
objecte de càrregues policials. L'alcalde

de Tortosa ha recordat que una vegada
acordat el canvi de nom de la plaça
Joaquín Bau, mitjançant una moció de
la CUP, es va acordar anomenar-la
plaça 1 d'octubre en record de la histò-
rica jornada. Ferran Bel ha dit que
aquest és un gest dedicat a totes les
persones que van fer possible el
referèndum, particularment "a aquells
que avui no poden estar entre nosal-
tres, el president Puigdemont i els con-
sellers exiliats a Brussel·les, i el vicepre-
sident Junqueras, conseller Forn, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats". 

L’Ajuntament de Tortosa ha habilitat un espai muni-
cipal al passeig de Ribera com a nou Espai Multiús
del Temple, complint amb el compromís expressat
pel govern municipal de posar a disposició de les
entitats del Temple un espai com el que tenen altres
barris de la ciutat. 
El president dels veïns del barri, Paco Roigé, ha par-
lat en nom de les tres associacions per explicar que
aquest espai multiús resol una important mancança
que ara permetrà la celebració d’activitats i reunions
en un local amb condicions, i ha agraït a l’alcalde i
al govern municipal per haver complert amb el com-
promís de posar-lo en marxa durant aquest mandat.

Pel de plaça 1 d'octubre

Nou Espai Multiús 
del Temple

Tortosa canvia el nom 
de la plaça Joaquín Bau

Està ubicat al passeig de Ribera 

La família de l'artista Dèlia Boix lliura una de les
seves obres al fons artístic de l'Ajuntament de Tortosa

Es tracta d'un gravat a l'aiguafort del Portal del Romeu

La família de l'artista Dèlia Boix (Horta de Sant Joan, 1940-Tortosa, 2017) ha lliurat
a l'Ajuntament de Tortosa una de les seves obres amb la voluntat que entri a for-
mar part del fons patrimonial artístic del consistori. Es tracta d'un gravat a l'aigua-
fort del Portal del Romeu, que les dues filles de la pintora han donat formalment
en presència de l'alcalde, Ferran Bel, i de la regidora de Cultura, Dolors Queralt. 

Movem Tortosa demanarà "la gratuïtat urgent" de
l'aparcament d'enllaç amb el servei de bus llançadora
de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Ho farà a tra-
vés d'una moció en el proper ple  davant el baix ús que
està tenint el pàrquing des de la seva posada en marxa
a finals d'octubre. "Amb un màxim de 5 vehicles diaris
i un autobús llançadora buit està clar que és un fracàs
en majúscules", ha dit Jordi Jordan. (Nota i foto: acn)

“Gratuïtat urgent” de l'aparcament
d'enllaç amb l'Hospital 

Las varietats de Bosc i Romaní de la col·lecció de mels
de luxe artMuria Luxury Innova han estat escollides per
las edicions de 2018 de la Guía Repsol i de la guia Gas-
tro Marca España. A la Guía Repsol  les mels d’artMuria
consten a l’apartat de “Millors Aliments i Begudes d’Es-
panya, no peribles”. I també tenen cabuda a l’apartat
d’aliments no peribles de la Guia de Millors Aliments del
web Gastro Marca España. (ebredigital.cat)

Les mels d'artMuria, a la Guía
Repsol i a la Gastro Marca España 

L’episodi de grip ha provocat, un any més, la saturació
de les urgències a l’Hospital Verge de la Cinta. El princi-
pal motiu, la falta de professionals. Tot i que s’ha re-
forçat la infermeria, el centre reconeix que no hi ha su-
ficients metges. Una situació que no només dispara els
temps d’espera dels pacients, sinó també la càrrega de
treball dels professionals. La Junta de Personal ha de-
nunciat "esgotament" i "estrés", sobretot dels metges.

‘L’Hospital de Tortosa necessita
més metges a Urgències’
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AJUNTAMENT ALFARA DE CARLES ANUNCI
d'informació pública del Projecte constructiu d’arranjament del tram 1 del col.lector d’Alfara de Carles (Baix Ebre) i de la llista dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres, clau S-AA-00990-P2
L’Agencia Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 15 de novembre de 2017 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’examen,
rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu d’arranjament del tram 1 del col.lector d’Alfara de Carles (Baix Ebre) i de la llista dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres,
clau S-AA-00990-P2, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC, en hores d'oficina, a les dependències
següents:
Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Demarcació Territorial de les Terres de l'Ebre de l'Agència Catalana de l'Aigua, Carrer de Santa Maria Rosa Molas, 41, 43500 Tortosa.
Ajuntament d’Alfara de Carles, Carrer Nou, 4, 43528 Alfara de Carles.
També es podrà consultar el projecte a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua a la següent adreça: http://aca-web.gencat.cat/aca/projectesobresip.
Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin
pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el
paràgraf segon de l'article 17 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 26 d'abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de
drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s'hagin
produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
Barcelona, 11 de desembre de 2017 Sílvia Esteve Garcia

Cap de Departament de Gestió Administrativa

Terme municipal d’Alfara de Carles
Finca de projecte núm.: 1
Polígon: 21
Parcel·la: 62
Titular: Hereus de Conrado Raspat Centelles
Superfície a expropiar, en m2: 17,76
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: --
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 29,86
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 4
Polígon: 21
Parcel·la: 32
Titular: Carlos Fontanet Marti
Superfície a expropiar: --
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: --
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 107,60
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 5
Polígon: 21
Parcel·la: 65
Titular: Calamanda Fontanet Marti
Superfície a expropiar: --
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: 2,74
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 113,38
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte: 6
Polígon: 21
Parcel·la: 37
Titular: Herederos de Josefa Mur Fontanet, Angela Maria i
Fontanet Sabate
Superfície a expropiar, en m2: --
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2 : --
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.096,53
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 2
Polígon: 21
Parcel·la: 33
Titular: Carlos Fontanet Marti
Superfície a expropiar, en m2: --
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: --
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.971,62
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 3
Polígon: 21
Parcel·la: 31
Titular: Carlos Fontanet Marti
Superfície a expropiar, en m2: --
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: --
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 45,00
Naturalesa: Rústica

ANNEX

Finca del projecte: 7
Polígon: 21
Parcel·la: 38
Titular: Herederos de Josefa Mur Fontanet, Angela Maria i
Fontanet Sabate
Superfície a expropiar, en m2: 4,00
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: 77,60
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 414,01
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte: 8
Polígon: 21
Parcel·la: 9001
Titular: Ajuntament d’Alfara de Carles
Superfície a expropiar, en m2: --
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: 1.460,79
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 49,38
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte: 9
Polígon: 19
Parcel·la: 27
Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície a expropiar, en m2: --
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: 19,83
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 82,30
Naturalesa: Rústica

Finca de projecte: 10
Polígon: 21
Parcel·la: 9002

Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície a expropiar, en m2: --
Superfície de servitud de pas per aqüeducte, en m2: --

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 56,00
Naturalesa: Rústica

EN UN MINUT

*EL PORTAVEU DEL
PSC A L’AJUNTAMENT,
Francesc Miró, ha expli-
cat aquest dimecres que
el grup socialista pre-
sentarà una moció per
demanar al consistori
que estudiï la viabilitat
tècnica i jurídica per
crear una comercialitza-
dora pública d’energia
elèctrica renovable.

*AMPOSTA promo-
ciona el patrimoni cul-
tural material i immate-
rial de la ciutat a Fitur, a
Madrid. La regidoria de
Turisme hi ha participat
a través del Patronat de
Turisme de la Diputació
i ha tingut presència a
l’estand de la marca Te-
rres de l’Ebre.

Més Amposta

Diversos comerços de la ciutat es
van acollir, al 2017, als ajuts a la mo-
dernització del comerç que atorga l’A-
juntament d’Amposta a través de la
regidoria de Comerç i Mercat Munici-
pal. En total, l’Ajuntament ha concedit
15.000 euros en ajudes a aquests co-
merços i parades del Mercat Munici-
pal per implementar projectes de re-
habilitació del local, eliminació de
barreres arquitectòniques, eficiència
energètica i modernització electrònica,
entre d’altres. Els 15.000 euros perme-
tran una inversió total de prop de
90.000 euros i ajudarà a aquests co-
merços a actualitzar les seves instal·la-
cions. Aquest 2018, l’Ajuntament
d’Amposta ha habilitat una partida de
18.000 euros per a ajudes a la moder-
nització del comerç.

D’altra banda, l’Ajuntament va con-
cedir, al 2017, més de 9.000 euros en
ajuts a projectes municipals d’autoocu-
pació. En concret, va subvencionar cinc
emprenedors que van iniciar el seu pro-
pi projecte empresarial durant el 2016 i
van donar-se d’alta a la Seguretat Social
com autònoms.

15.000 euros en subvencions a la
modernització del comerç

Els atorga l’Ajuntament d’Amposta

Primera acció promocional a Düsseldorf

Les institucions que formen part de la marca Delta
Ebre Port es van reunir al port de la Ràpita per valorar
les actuacions realitzades l’any passat en matèria de
creuers i xàrters nàutics i aprovar el Pla d’accions
2018, al qual s’hi destinaran 40.000 euros per pro-
moure el port de la Ràpita i la destinació Terres de
l’Ebre als mercats internacionals de creuers i nàutica.
La primera acció promocional és la participació,
aquesta setmana, a la fira nàutica de Düsseldorf.
L’expedició de Delta Ebre Port està encapçalada pel
gerent de Ports, Joan Pere Gómez Comes, i per Jordi
López, representant de l’Ajuntament de la Ràpita.

Delta Ebre Port reforça la
promoció de creuers
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EN UN MINUT

*L’ESTACIÓ NÀUTICA
COSTA DAURADA i els
set ajuntaments que en
formen part han renovat a
Madrid coincidint amb
FITUR, el seu Conveni
Intermunicipal de
col·laboració. Aquest
document, que es firma
cada any, és el que regula
la relació entre els munici-
pis associats i l’Estació
Nàutica i estableix els
drets i deures de cadascu-
na de les parts. L’acte de
firma va realitzar-se a l’s-
tand de Cataluya i FITUR i
va ser encapçalat pel
director de l’Agència
Catalana de Turisme,
Xavier Espasa. També va
ser-hi present el president
del patronat de Turisme
de la Diputació, Martí
Carnicer. El Conveni van
firmar-lo representants de
les set poblacions integra-
des, concretament els
alcaldes de Salou, Pere
Granados; Fran
Morancho, alcalde de
Mont-roig; Alfons García,
alcalde de Vandellòs i
l’Hospitalet i l’alcaldessa
de Cambrils, Camí
Mendoza; les regidores de
l’Ametlla i l’Ampolla,
Maria Marsal i Meritxell
Jardí, i el regidor de
Deltebre, Francisco
Castro, així com el presi-
dent de l’Estació Nàutica,
Vicent Martí.

*L'AJUNTAMENT D’AM-
POSTA està disposat a
col·laborar amb l'Oficina
Antifrau de Catalunya
(LOAC) en tot allò que li
demani arran de la inves-
tigació que ha obert per la
presumpta facturació
"irregular" de l'exdirector
de Lo Pati-Centre d'Art
d'Amposta, Vicent Fibla.
"Enviarem tot allò que ens
demana i la nostra per-
cepció i seguretat és que
aquest govern municipal
ha actuat de forma abso-
lutament correcta", ha
defensat l'alcalde, Adam
Tomàs. 

*LA RÀPITA: avui, a les
19.30 h, al Museu de la
Mar de l’Ebre, s’obre l'ex-
posició de fotografia 'Lo
Tros' del fotògraf rapitenc
Andrei Moldovan. Estarà
oberta fins el 25 de febrer.
Diumenge dia 4 de febrer
hi ha prevista una visita
guiada a càrrec d’Andrei.

Més notícies

Des del passat dilluns fins aquest dimecres, Deltebre ha estat pro-
tagonista a la fira Madrid Fusión amb 19 tallers de degustació dels
productes i de la gastronomia del municipi. Han estat tres dies que,
segons l’alcalde, Lluís Soler, ens han atorgat una “nova oportunitat
per projectar un Delta de l’Ebre emergent posant en valor el seu
producte, la seva cuina i el seu paisatge”. A Madrid Fusión,
Deltebre ha comptat amb un estand amb el qual s’ha difós infor-
mació turística del municipi i s’ha atès a tots els dubtes plantejats
pels visitants. A banda, la participació de Deltebre ha estat activa
mitjançant empreses del municipi que han efectuat degustacions.
Per a l’alcalde, la presència de Deltebre a les fires “ha de ser un
punt de sinergia entre el sector públic i privat de per caminar con-
juntament cap al nostre objectiu d’enlairar Deltebre”.

Amb el primer any complet per davant amb l’auditori Sixto
Mir a disposició, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
la Ràpita ha presentat la nova temporada cultural, que arriba
farcida d’activitats i propostes per configurar una programa-
ció estable que es desplegarà també per la resta d’equipa-
ments culturals del municipi. Sis espectacles teatrals a
l’Auditori Sixto Mir, les projeccions de cinema del Cicle Gaudí
i del CineClub la Ràpita, les activitats literàries i els actes
organitzats per les entitats locals són algunes de les propos-
tes culturals que composen l’agenda, que han detallat la
regidora Èrika Ferraté i l’alcalde Josep Caparrós. Entre les
principals novetats: la creació d’un carnet cultural. També
s’obrirà un Scaperoom al Museu de la Mar de l’Ebre.

Deltebre ha promocionat la seva
gastronomia a la fira Madrid Fusión
‘Una nova oportunitat per projectar el Delta de l’Ebre’ 

Nova temporada 
cultural a la Ràpita

Primera programació estable a l’auditori Sixto Mir

L’alcalde Lluís Soler amb representants d’empreses que han fet demostracions a la fira.

La regidora Èrika Ferraté i l’alcalde Josep Caparrós.

L'Ajuntament de l'Ampolla ha ampliat el parc infantil del
passeig de l’Arenal amb la instal·lació d’un vaixell en forma
de galió pirata i d’un petit rocòdrom en forma d’elefant.
"Des de la Junta de Govern s’ha cregut oportú ampliar els
elements de joc d’aquest espai, ja que és un parc infantil
molt freqüentat per la seva ubicació al costat del passeig",
ha explicat l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa.
Les obres d'execució, que han comptat amb un pressupost
de 22.869 euros (IVA inclòs), han anat a càrrec de
Francisco Bru Aljarilla.

Del passeig de l’Arenal

L’Ajuntament de l’Ampolla
amplia el parc infantil

L'advocat dels ferits de l'1-O a la Ràpita, Josep Canicio, ha apuntat que
darrere l'actuació dels cinc agents de la Guàrdia Civil que estan investi-
gats per les càrregues policials hi havia unes ordres concretes sobre com
havien d'actuar i on fer-ho. "L'actuació dels agents no és una airada
d'algú que perd els estreps, sinó que ve determinada per les ordres que
van rebre", ha defensat Canicio. L'advocat ha explicat que des del jutjat
se'ls ha demanat identificar els policies i que aquests agents es podrien
afrontar a responsabilitats per haver causat lesions o fins i tot un delicte
contra la integritat moral. El proper 14 de març han citat a declarar als
cinc agents en qualitat d’investigats, per primer cop a Catalunya. 

Paraules de l'advocat dels ferits per l'1-O a la Ràpita

‘Cal esbrinar les ordres darrere
l'actuació dels agents investigats’
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*El PSC denuncia que les
inversions de manteni-
ment de la línia ferrovià-
ria Reus-Flix cauen un
22% en els darrers sis
anys. "És incomprensible
que es redueixin les
inversions davant el pro-
gressiu deteriorament de
la línia on els retards es
cronifiquen i fins i tot s'hi
registren accidents",
declara el diputat tarra-
goní Joan Ruiz.

*ELS ACTES DE COM-
MEMORACIÓ del 15è
aniversari de la Fira del
Llibre Ebrenc de Móra
d’Ebre es van iniciar amb
la presentació de la
darrera novel·la de l’es-
criptor moranovenc
Miquel Esteve. L’acte va
tenir lloc a la llibreria
Bassa La Papereria. Es
tracta de ‘No deixis mai
de mirar al cel’. També
fou presentat a la llibreria
Guaix d’Amposta i
Viladrich de Tortosa.

Més notícies

Aprofitant l'any electoral de les cambres de comerç,
des de la Cambra de Tortosa treballen amb "l'objec-
tiu" que tots els sectors i "tots els territoris" de les
Terres de l'Ebre estiguin representats en el nou ple-
nari, un plenari que passarà de 28 a 21 membres per
ser "més operatiu i àgil". Tot i que la comarca de la
Terra Alta i alguns municipis de la Ribera d'Ebre for-
men part de la Cambra de Comerç de Reus, la "rei-
vindicació històrica" perquè l'empresariat de les qua-
tre comarques s'aglutini sota el paraigües de l'ens
tortosí pot trobar en les properes eleccions una nova
oportunitat. La petició però l'hauria de fer la majoria d'empresaris afectats (dues terceres
parts), els de la Terra Alta i nord de la Ribera d'Ebre a la cambra reusenca. A la imatge,
Francesc Minguell, gerent de la Cambra de Tortosa, i José Maria Chavarria, president.

La Cambra de Tortosa reivindica la representació de
l'empresariat de totes les comarques ebrenques

Amb motiu dels 100 dies d’empresonament i la reivindicació de l’a-
lliberament dels presos polítics, aquest dimecres, es va presentar a
Flix, a la plaça de l’Església, el llibre Versos contra la violència, que
recull poemes de 70 autors. Van presentar-lo Ricardo Gascón i Jesús
Tibau. També hi participaren el duo de veu i guitarra format per Pili
Cugat i Carlos Lupian. 
També va haver-hi recitació de versos a càrrec de Jordi Duran,
Francesc Castellví, Eduardo Margaretto Kohrmann, Núria
Menassanch, Baltasar Casanova i Andreu Carranza.
Es va fer la lectura del Manifest 100 dies d’empresonament. Mentre
va durar l’acte, va haver-hi al mig de la plaça una Urna de la Pau, on
tothom va poder votar amb una frase, un desig. Prèviament es faci-
litaren les paperetes, i al finalitzar es va obrir l’urna i es van llegir els
vots per la Pau.

Presentació a Flix del llibre 
“Versos contra la violència”

Dimecres passat
Per aglutinar els municipis de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre que estan vinculats a Reus

L’equip de govern de l’Ajuntament
d’Ascó ha lliurat el xec fi de grau a 13
joves del municipi dotat en 3.000 euros.
Aquest ajut es dóna a tots els estudiants
universitaris que han acabat la seva for-
mació universitària el curs anterior. En el
cas d’enguany, el curs 2016-2017. 

A banda d’aquesta subvenció,
l’Ajuntament també en dona d’altres
relacionades amb els estudis dels seus
ciutadans. Durant el curs 2016-2017
l’Ajuntament d’Ascó va destinar un
pressupost de gairebé 150.000 euros,
a subvencions per als estudis.

Ascó lliura un xec fi de grau 
a 13 joves de la població 

En el curs 2016/17, l’Ajuntament va destinar 150.000 euros a estudis

Auxiliar d’agricultura i peó agrícola, ajudant de cuina
i rebosteria i cuidador/a de persones dependents.
Aquestes són les tres noves propostes formatives
que organitza aquest any el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, dins el programa Ribera d’Ebre VIVA,
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya. Els tres cursos estan dirigits a persones
aturades o en recerca activa de feina, i es venen fent
cada any dins les accions del Dispositiu d’Inserció
Sociolaboral. Les temàtiques estan escollides a partir
de les necessitats i demandes que exposen els propis
empresaris de la Ribera, amb la qual cosa es busca
donar una resposta al mercat laboral de la comarca.

Oferta formativa del 
Ribera d’Ebre VIVA 2018

Per a persones en recerca de feina

acn
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LA RÀPITA

Els Mossos d'Esquadra
han detingut un jove de
20 anys, de nacionalitat
romanesa i sense domi-
cili conegut, com a pre-
sumpte autor de 17
delictes de robatori amb
força en domicilis i 2
més en trasters. Tots els
immobles estan ubicats
a la localitat de Sant
Carles de la Ràpita i els
seus propietaris van
alertar que havien estat
víctimes de furts, els
passats mesos d'octu-
bre i novembre. Es trac-
ta principalment de
segones residències que
el detingut aprofitava
per assaltar quan esta-
ven deshabitats. Tres
dels immobles on va
robar, però, eren domi-
cilis habituals i en un
d'ells es va endur una
escopeta que els
Mossos van trobar des-
prés en un altre dels
pisos assaltats.

Detingut un
jove per
robatori

L'Oficina Comar-
cal d'Habitatge del
Baix Ebre va gestio-
nar durant el 2017
un total de 525.000
euros en concepte
d’ajuts a famílies de
la comarca en risc
d’exclusió residen-
cial per garantir el
seu dret a l’habitat-
ge. El servei de bor-
sa d'habitatge, que
gestiona el Consell
Comarcal del Baix
Ebre, va incremen-
tar l'any passat en un 23,30% els expedients d’ajuts al lloguer als mu-
nicipis de la comarca (a excepció del de Tortosa, que disposa de borsa
pròpia). L'Oficina Comarcal d'Habitatge va atendre durant aquest pe-
ríode 3.650 visites o consultes, ja fos presencialment, per telèfon o per
via telemàtica. Segons la nota del Consell Comarcal del Baix Ebre, de
les 418 sol·licituds de prestacions per al pagament del lloguer tramita-
des, 116 van ser renovacions i 302 expedients de la convocatòria per
a nous perceptors de 2017. Dels 418 expedients presentats, sumant les
diferents línies de renovació i nous perceptors, 372 van comptar amb
resolució favorable (89%). De mitjana, l’ajuda mensual per a les famí-
lies s’ha situat en 123,53 euros. Pel que fa a la distribució per munici-
pis, Roquetes amb 121 resolucions favorables, va ser la població del
Baix Ebre que més ajuts va rebre, seguida de l'Ametlla (83), Deltebre
(63), l'Aldea (35) i l’Ampolla (19).

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 4,7
milions d’euros en ajuts als ens locals, corresponents a la convo-
catòria de l’any 2017 per a la instal·lació de deixalleries munici-
pals, publicada el passat mes de març. En aquesta convocatòria
s’hi beneficiaran 43 ens locals que realitzaran 115 actuacions
subvencionades. Per demarcacions, a l’Alt Pirineu i Aran s’hi des-
tinaran 309.800 euros a cinc ens per a sis actuacions; a
Barcelona, 1.720.00 euros a 11 ens per a 40 actuacions; a
Tarragona, 588.000 euros a cinc ens per a set actuacions; a la
Catalunya Central, 280.000 euros a sis ens per a sis actuacions;
a Girona, 798.000 euros a nou ens per a 22 actuacions; a Lleida,
234.000 euros a quatre ens per a set actuacions; i a les Terres de
l’Ebre 794.000 euros a tres ens per a 27 actuacions.

525.000 euros en ajuts a famílies en
risc d’exclusió residencial

La Generalitat destinarà prop de 

800.000 euros en deixalleries municipals

El Consell Comarcal del Baix Ebre va tramitar-los el 2017 A les Terres de l'Ebre

Ulldecona intenta frenar l'espoli 
d'oliveres mil·lenàries

D'una finca adquirida per un viver

Desenes d'oliveres centenàries i mil·lenàries
que poblen una finca situada a la falda de la
serra del Montsià, al terme municipal
d'Ulldecona, corren el risc de ser arrencades
i venudes com a simples arbres decoratius.
Segons informa l’ACN, nou d'aquests arbres
monumentals van ser inventariats per la
Mancomunitat de la Taula del Sénia com a
mil·lenaris. 
L'Ajuntament d'Ulldecona ha requerit ja for-
malment el propietari dels terrenys, l'empre-
sa de vivers Cultius Ponç, de Sant Celoni

(Vallès Oriental), especialitzada en la com-
pra-venda d'aquests arbres, perquè aturi el
procés. 
De moment, sense resposta positiva. El
govern municipal, però, no tira la tovallola i,
com ja ha hagut de fer en casos anteriors,
confia negociar una solució que eviti l'espo-
li. 
Reivindica la integritat d'un patrimoni que
vol mantenir i promocionar a través de la
incentivació activa del conreu i producció
d'oli mil·lenari de qualitat.

L’Ajuntament de la Sénia tindrà un
pressupost de 4,3 ME per al 2018

S’aposta pels serveis públics

L’Ajuntament de la Sénia tindrà un pres-
supost de 4 milions 300 mil euros per al
2018. Segons la notícia d’ebredigital.cat,
es tracta d’un pressupost que dedica al
menys un 40% a despeses de personal
amb l’objectiu de mantenir els serveis
que presta als ciutadans. L’endeutament
del consistori continua baixant fins el
27% i una part dels motius és per l’esforç
en l’eficiència energètica de totes les ins-
tal·lacions municipals. L’equip de govern va explicar tots els números dels
comptes municipals en una assemblea oberta als veïns.

Roquetes va ser la població que més ajuts va rebre.
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EN UN MINUT

*L’AMETLLA DE
MAR: el Telecentre va
gestionar 271 ofertes
de treball durant l’any
passat. La regidoria de
Formació i Treball
consolida aquesta eina
d’ocupació, que és
referent entre els
empresaris turístics. La
majoria de llocs de
feina oferts han estat
en restauració, però
també destaca els vin-
culats a la geriatria per
la posada en funcio-
nament de la residèn-
cia.

*IVAN ROMEU, con-
seller comarcal i regi-
dor de l'ajuntament
d'Alcanar, és el nou
president del Consell
Esportiu del Montsià.
Romeu va ser elegit
per la comissió directi-
va arran de la renúncia
dels fins ara president
Salvador Balagué, que
ha deixat el càrrec pels
canvis produïts
recentment al nou
govern al Consell
Comarcal del Montsià.

Breus

El ministre d’Energia,
Turisme i Agenda Digital,
Álvaro Nadal, haurà de
comparèixer en comissió
al Congrés dels Diputats
per informar sobre les
conseqüències de la
sentència del Tribunal
Constitucional sobre la
indemnització del magat-
zem de gas Castor. La Di-
putació Permanent ha re-
butjat primer la petició
conjunta d’Esquerra Re-
publicana i el PDeCAT
perquè Nadal hagués de
comparèixer en un ple
extraordinari. PP i PSOE hi han votat en contra, mentre que Ciudada-
nos s’ha abstingut. Després, però, han tirat endavant dues altres pro-
postes perquè la compareixença fos en comissió. El PP s’ha quedat sol
oposant-s’hi. El portaveu adjunt d’Esquerra Republicana al Congrés
d’Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha defensat la petició de
compareixença davant de la diputació permanent, ha començat la seva
intervenció denunciant que “el Castor és el resultat d’aquell joc entre
el sistema econòmic i polític espanyol, entre PP i PSOE, en el que sem-
pre guanya Florentino Pérez. Un projecte ideat i pactat pels liberals del
BOE en aquell tipus de Ministeri anomenat llotja del Bernabeu”. El di-
putat republicà ha recordat que el Castor ha costat 10 vegades més
d’allò anunciat i que la ciutadania és qui el pagarà mitjançant el rebut
del gas fins a l’any 2034: “si sona com un engany, es paga com un en-
gany, i sembla un engany, igual és que el Castor és un engany”.

Els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià assoleixen una xifra
rècord quant a atencions directes a joves. Un total de 6.923 per-
sones han rebut assessorament pels tècnics de l’Oficina Comarcal
de la Joventut i Oficina Jove del Montsià durant el 2017. Tot i que
aquests equipaments tenen la seu a Amposta, els seus serveis es
descentralitzen per tota la comarca, facilitant l’accés a tots els
joves destinataris de les seves actuacions. La majoria de consultes
ateses han sigut sol·licituds d’informació general. S’ha de dir que
la finalitat d’aquests serveis passa per donar resposta als interro-
gants que a les persones joves els sorgeixen durant el seu camí
cap a la definitiva emancipació. En concret, han estat els aspectes
relatius a la salut, seguit molt de prop per l’àmbit formatiu, els
que més consultes han generat. 

El ministre d’Energia compareixerà
en comissió al Congrés 

Més de 6900 joves foren
atesos durant el 2017

Arran de la sentència del Castor Pels Serveis Comarcals de Joventut del Montsià

La Banda de la Cala 
oferirà dos concerts 
aquesta Candelera

El primer serà aquest diumenge i el segon, el dissabte dia 3 de febrer

La Banda de la Cala portarà la música
de banda a la Festa Major amb dos
concerts. Aquest diumenge repetirà
l’experiència de l’any passat, amb un
repertori per ballar a l’envelat. I el 3 de
febrer compartirà escenari amb Pep
Gimeno ‘Botifarra’ i el seu espectacle
‘Botifarra a banda’ al Poliesportiu. Serà
el dissabte de festes, a les 17.30 h i al
pavelló poliesportiu, amb un repertori
de cançó tradicional.

La Fira 
de l’Oli de Jesús 
s’internacionalitza

La Fira de l’Oli de Jesús, del 23 al 25 de febrer, vol fer un pas més
endavant i ha ampliat les procedències que poden participar al con-
curs de tast d’olis: a partir d’ara també se n’hi podran presentar d’al-
tres països, amb la qual cosa es vol internacionalitzar la fira jesusenca.
L’any passat l’oli Abaco Premium, d’Olis Faiges, va ser-ne el guanya-
dor del Concurs de Tast d’Olis. Per aquest motiu va assistir a dos con-
cursos internacionals. En un dels dos, al Japó, també va sortir-ne vic-
toriòs. I, per això, en la presentació de l’edició d’enguany de la fira de
l’oli de Jesús, divendres passat, es va fer un reconeixement a aquesta
empresa tortosina. 
Paral.lelament a la Fira de l’Oli, tindrà lloc la de la Garrofa i el concurs
de pintura. Així mateix, es farà, un any més, i ja en van quatre, la ruta
de Tapes de Jesús. 



Es va criar a la Ribera d'Ebre, entre Miravet
i Móra d'Ebre, on va viure la infància i la
joventut. Avui ens presenta el seu últim
àlbum "Caos a mig camí", una perla que
ens ha seduït des dels primers segons d'es-
colta i on hi han participat un grup estel·lar
de músics, a més de la seva filla de 4 anys,
Júlia, al triangle! «Caos a mig camí» ens
demostra, un cop més, la maduresa i l'in-
creïble potencial d'aquest artista que con-
verteix la seua veu interior en energia cre-
ativa. Un univers molt personal que ens
deixa compartir i gaudir. La presentació ofi-
cial d'aquest nou disc tindrà lloc a la sala
Luz de Gas a Barcelona el 10 de març al
Festival Barnasants 2018.

Més Ebre: «Caos a mig camí» és el teu ter-
cer disc en solitari. Tu ets una persona dis-
creta i fins i tot, un pèl introvertida i curosa
de la teua intimitat, però en aquest àlbum
«t'obris en canal» amb unes cançons emo-
tives, íntimes i sensuals. Podem parlar
d'una introspecció del «Mig camí» de la
teua pròpia vida?
Èric Vinaixa: Comencem forts, eh? Sí, és
exactament això. Arribes als 40 (o al voltant
dels 40) i sense voler fas balanç. Te n'ado-
nes que estàs a mig camí de la vida i refle-
xiones sobre coses que abans et passaven
de llarg. I no són necessàriament auto-
biogràfiques. També afecten el teu entorn,
que acostuma a ser gent de la teua genera-
ció. Per tant, poses sobre la taula relacions
llargues, paternitats, projectes que s'acaben
o comencen, reptes, errors comesos i, fins i
tot, la mort. M'agrada dir que és un disc
vital i generacional, a cor obert. De fet, per
mi, és més que un disc.
ME: Podem dir que les teues cançons són
«armes» de defensa basades en experièn-
cies personals?
EV: És una manera de dir-ho, sí. O si vols,
podem dir que és pura teràpia. Quan escric
ho faig per alliberar-me. Hi ha cert misticis-
me. És un moment molt especial.
Segurament el més íntim de tot el procés
musical. Perquè crees alguna cosa del no-
res a partir de com et sents. Tu sol, amb
l'instrument, en algun lloc indefinit... És una
forma de remoure emocions i col·locar-les al
lloc que li pertoquen. I això a vegades fa
mal. En certa manera, aquest disc m'ha pas-
sat factura. S'han remogut moltes coses.
Suposo que és el preu que has de pagar per
fer un disc emocionalment molt com-
promès...
ME: Parlem de«Caos a mig Camí», onze
cançons amb missatge, que no he parat
d'escoltar, i que m'han enganxat abans de
fer-te aquesta entrevista. Les escoltem i en
parlem?
A la cançó Laberint dius: «Sempre m'he
sentit un esclau del meu instint»... i a la
cançó Addiccions, dius: «Puc ser lliure sent
esclau». Parlem d'acceptació, transforma-
ció d'identitat o resistència?
EV: De les tres coses. Sense acceptació no hi
ha transformació. I per transformar-te cal

resistència. No és un procés fàcil. I ningú diu
que s'acabi aconseguint. A vegades pots
estar en un forat i no saber que hi ets. I a
vegades, per més que vulguis sortir-ne, no
pots. Diria que l'objectiu és sentir-te en pau,
trobar el teu codi, mossegar el present (sona
a tòpic, però és taaaan important!) i viure
els petits detalls. A Miles Davis li agradava
dir que "Déu està en els detalls"... Quan
prens consciència que la vida és un laberint
ja tens una part important guanyada. Així
que, carpe diem, amics meus!
ME: Final de camí: «... He vingut a buscar
l'últim adéu...»
EV: És dur, eh? Imaginar-se aquell moment.
Quan saps que el viatge s'acaba allà. Que
allò és el final del camí, i la vida segueix
sense tu.... Duríssim. Tots tenim (i tindrem)
algú que ha mort. Però posar-se a la pell de
qui marxa, del moment en què dius "Ja
està, fins aquí"... és una de les coses més
intenses que he viscut com a compositor.
Recordo perfectament el moment. A vega-
des penso que encara tinc l'ensurt a dins. Fa
prendre consciència de lo efímer que pot ser
tot plegat. I alhora unes ganes boges de
viure. Contradictori, no? Quan vam decidir
fer el videoclip de la cançó (jo era una mica
reticent de triar aquesta cançó precisament)
vaig posar la condició que al vídeo no hi sor-
tís la mort explícitament. Que fos una metà-
fora bonica de la vida. Que comença i s'a-
caba. I així va ser. Un homenatge a la meua
estimada Vicky Curto (periodista i activista
ebrenca) que va morir tràgicament aquest
estiu, víctima d'un càncer. Durant la grava-

ció, els seus amics i familiars vam celebrar la
vida a través de la cançó. Recordant-la. Es
notava que estava present. I quedarà per
sempre. Va ser com una catarsi. No ho obli-
daré mai.
ME: Escoltem, Volia viure: «...Mira'm.
Perquè no tinc res a veure amb la classe de
persona que vaig ser. He fugit de les pre-
sons que em vaig crear solet. He vist la
llum. Estic fent net.».
Maduració emocional? Mira cap enrere,
passar pàgina, no ser presoner del passat
per viure en llibertat? I tot això sense
Prozac?
EV: (riu) Hauria de ser sense Prozac! Arribar
al punt d'alliberar-te, de soltar les cadenes,
de revisar allò que no funciona i passar pàgi-
na.... També és un repte. Un pas per seguir
creixent i no quedar-te estancat. No entrar
en bucles autodestructius, que no són
sans... Perquè no té sentit. El passat, passat
està. La qüestió és si volem fer aquest pas o
no. Si ens quedem en una zona de confort,
fins i tot sabent que ens perjudica, o seguim
endavant i fem net encara que al davant no
hi hagi res. Personalment, crec que la sego-
na opció és la que et deixarà viure feliç.
Detectar què és el que no funciona (i no és
gens fàcil) per seguir el teu camí. Per tant,
apartem Prozac de moment!
ME: Altres cançons d'aquest àlbum:
Fidels amants: «...Brindem cada nit per la
força del desig abans que el dia a dia ens
faci mal.» Mentrestant: «...Viuen junts.
Dormen sols. Gairebé no es toquen. Beuen
aigua d'una font que s'està assecant. Passa

el temps. I saben que hi ha una vida
millor...» Petites gotes d'aigua: «...Sento
que m'arriba un raig de llum. Unes ganes
boges d'encendre el cos. Sento que puc
viure sense tu.» Ara: «...només jo puc anar
contra mi.»
Parlem de la rutina? Aquest maleït conei-
xement o «habilitat» que s'adquireix a tra-
vés de l'experiència o la pràctica? Fem una
mica de teràpia? Perquè ens costa tant sor-
tir de la nostra «zona de confort», si de
vida només en tenim una?
EV: Perquè som animals de costums. Estem
educats en la tradició i amb uns patrons
molt marcats. La humanitat ha viscut opri-
mida socialment degut a religions, racismes,
classismes, sexismes i tota classe de -ismes.
I quan s'ha començat a obrir el món, tota la
informació que guardem ens pesa massa.
Per sort, cada cop és més fàcil. Avui podem
viure amb molta més llibertat individual,
però encara manen els canons clàssics.
L'status quo. Hi ha molts estigmes. El dia
que perdem la por a viure i a morir, aquell
dia serem lliures per poder fer el que real-
ment vulguem.
ME: I per acabar, la cançó Formules d'or:
«Compartíem secrets, fèiem l'amor. Érem
cossos ardents, pluges de foc. Totes les
nits, entre llençols, descobríem un món
sense fons». Acabem l'entrevista amb bon
sabor de boca, parlant d'amor. Aquest sen-
timent incontrolable, emocionant, aterri-
dor, devastador, capritxós... En definitiva,
l'amor és aquesta font de felicitat per la
qual val la pena viure?
EV: Sí... L'amor et manté viu. L'amor en
totes les seues formes. L'amor i, fins i tot, el
desamor. El yin i el yang. Com cantava
Lennon: "love is the answer" (l'amor és la
resposta). No hi ha fórmules d'or perquè
cadascú té la seua pròpia manera de sentir...
Però sobre l'amor ja està tot escrit, no?
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Isabel CarrascoÈric Vinaixa
CANTANT, MÚSIC, COMPOSITOR I PRODUCTOR

PARLEM AMB

Caos a mig camí

LA PREGUNTA DEL
LECTOR/A:

Quina seria la cançó que
t'hagués agradat compondre?
J.M.E (Amposta). 
EV: Uff! N'hi ha centenars...
Però ara mateix, triaria "Love
of my life" de Queen. La va
escriure Freddie Mercury un
cop va deixar la seua nòvia per
sortir de l'armari, als anys 70.
És una declaració d'amor
preciosa a qui es va convertir
en la seua millor amiga i
confident fins al final. I
musicalment és excepcional.
Ho té tot: lirisme, melodia,
gust, detalls, matisos,
harmonia... És un regal pels
sentits!
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Crec que ningú pot considerar exagerat que es digue
que el Tortosa està vivint una situació alarmant.
Caòtica. Un cùmul de despropósits que generen un
estat desolador, amb un equip ensorrat enmig de 16
baixes i fins a 35 fitxes fetes fins al moment, amb 3
entrenadors fins ara. Fins 7 argentins a la plantilla que,
dels que han jugat, poc han pogut aportar per millorar.
El president va ser honest, a Canal Terres de l’Ebre,
assumint totes les responsabilitats. Tots els errors. Les
equivocacions en cadena que s’han produit. Hi ha socis
que parlen de la pitjor junta de la història. De la pitjor
situació viscuda. No sé si és per tant perquè també cal
valorar que tot s’ha fent amb voluntat de revertir una
calamitat de campanya, que ja no es va planificar de
forma encertada des de l’inici. El president i una junta,
amb pocs efectius i amb molt de desgast, han d’acce-
lerar un procès de canvi convocant eleccions per donar
pas a noves energies. 
Això no ha de trigar, juntament amb altres canvis que
poden arribar-hi pel mateix motiu per regenerar. Sé
que hi ha gent interessada i que voldria fer junta incor-
porant directius d’un club veí. També s’ha parlat d’una
altra alternativa que podria tenir un projecte ambiciós.
En qualsevol cas, ara queda lluitar per acabar digna-
ment i aclarir el panorama per al futur.

Michel 

Un desastre roigiblanc

En el derbi de 4a catalana Rapitenca-Amposta hi havien
500 espectadors, més que als partits del primer equip.
Això confirma que alguna cosa s'està fent malament en
el futbol ebrenc. Diumenge a l'onze inicial dels nostres
tres grans: Tortosa, Rapitenca i Amposta només hi havien
10 jugadors de casa. Mentre que al filial de l'Amposta
tots són de casa i al de la Rapitenca també excepte
Buera, Paulino, Tornel i Peke, que estan formats al plan-
ter, més Braihan que és del primer equip. Jo sóc un ena-
morat d'apostar pel planter i els filials. Hauria de ser obli-
gatori que tots els equips que estiguin fins la Segona
catalana en tinguen. Així, els xavals als que els agrada el
futbol podrien jugar a la seva localitat. Però per desgrà-
cia, aquí a les nostres terres, prima més el de fora. I en
molts casos hi ha jugadors de més qualitat aquí que a
Tarragona. Ascó, Rapitenca i Amposta tenen filials men-
tre el Tortosa segueix sense tenir-ne, des de l'any 1984.
El mateix que Nàstic i Reus que, tot i tenir grans pobla-
cions, han passat olímpicament en gairebé tota la seva
història de tenir-ne. Només s'han abocat en els últims
anys, amb la Pobla en el cas del Nàstic i, en el del Reus,
gràcies a acords amb Morell, Reddis i la compra del
Cambrils. Els filials serien la salvació per aquests jugadors
del juvenil que es deixen el futbol quan acaben a la cate-
goria, un 50% aproximadament. Felicitats a l’Ascó,
Rapitenca, Amposta, Camarles, Batea, Catalònia i Perelló
per tenir filial i un Deltebre i que gairebé actua com a tal.
El dia que la Federació obligui a tenir filials en poblacions
de més de 10.000 habitants o que estiguin fins a 2a cata-
lana, el futbol regional donarà un pas important.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Visca els filials

      
MINUT 91

DIUMENGE, en directe, 
a CANAL TERRES DE L’EBRE. 

Resums amb els gols: Granollers-Ascó, Rapitenca-
Alpicat, Valls-Tortosa, Catalònia-Camarles, Gandesa-la
Cava, R Bítem-M Nova i Ebre Escola-Ascó B. Convidats:
Guillermo Camarero (tècnic Gandesa) i Parra (tècnic
UE R Bítem). Intervindran: Víctor (jugador Ascó),

David Torres (tècnic la Cava) i Ferran (porter M. Nova).

22.35 h

Toni Ruiz, que fou vicepresident de l’Amposta i un dels candidats a la presidència en les darreres eleccions, ha in-
format a Més Ebre que està estudiant si presenta la seua candidatura per a les eleccions. Ruiz, que ara està al Del-
tebre com a president,  ha assegurat que “és cert que he fet diverses gestions per valorar si puc crear un grup amb
gent il.lusionada i emprenedora, amb l’objectiu de treballar per al club potenciant el futbol base i buscant que al pri-
mer equip hi hagi nombrosa presència de jugadors locals. No obstant, fins al moment, no puc assegurar res de si po-
der crear aquest grup i de si em presentaré”. D’altra banda, a part de la possibilitat de Toni Ruiz, dins de la rumoro-
logia del moment, s’ha pogut saber que existeix una alternativa i que podria ser una candidatura tot i que l’objectiu
d’aquesta seria agafar tot el club, amb el futbol base, i no només el primer equip com en principi tenen entès perquè
són les eleccions. Caldrà esperar si hi ha cap novetat en els propers dies. 

Toni Ruiz estudia si es presenta 
a les eleccions del CF Amposta

L’Ascó va empatar diumenge contra
el Castelldefels (0-0) i no ha marcat
cap gol en els tres partits del 2018 (1
punt de 9). Ara és quart a la taula. Es
podria dir que l’equip de la Ribera va
perdonar. Al primer temps, amb el
vent a favor, va passar per sobre el
seu  rival, tenint ocasions molt clares,
tant amb rematades dins de l’àrea
com amb trets llunyans. Però no va
entrar ni una indecisió del porter visi-
tant, sobtat pel vent. La pilota va bo-
tar prop de la porteria, amb Manu
lluny d’ella...i va anar al travesser.
Manu va poder rectificar després. 
El Castelldefels, amb els minuts,

també va disposar de la seua oportu-
nitat que va evitar Sergio López. A la
represa, el partit va anar trencant-se.
Els locals van assumir riscos i van tor-
nar a perdonar mentre el Castellde-
fels, a la contra, també va fer perill. Al
final, 0-0. El tècnic Castillejo deia que
"en les 3 ultimes jornades hem tingut
16 o 17 clares i no les hem materialit-

zat, si que és cert que el Caselldefels
han tingut les seves, però a la primera
part no podem fallar-ne 8. Però són
ratxes que s’han de passar, ara fem

més i no entren”. L’Ascó visita diu-
menge el Granollers (12 h) amb l’ob-
jectiu de canviar la dinàmica.

L’Ascó perdona i segueix sense marcar
TERCERA DIVISIÓ 

Empat contra el Castelldedels i 3 partits sense veure porteria (0-0)

Gabi

El Tortosa va perdre diumenge contra el Sant Ildefons (1-
2). Un pas enrera en un partit que era clau per la per-
manència, contra un rival directe. L’equip no va poder fer
un salt i va tornar a ensorrar-se després d’una segona mei-
tat en què no va estar dins del partit. El tècnic Dani Gimeno
va dir que “ens costa molt fer gol i, amb poc, els rivals ens
marquen. Una errada individual va significar l’1-2”. Gime-
no afegia que “vaig venir amb il.lusió però ja el primer dia
vaig veure un equip molt  limitat físicament. A més, hi ha
altres circumstàncies que no afavoreixen com per exemple
que demanem més pilotes per entrenar i aquestes no arri-
ben. És un cúmul de coses, i, tot i que no em vull enfadar
amb ningú, porto 3 setmanes i ja estic cansat. Seguirem a
veure que passa”. Ion, que marxa al Pedroñeras (equip de
la Tercera divisió de Cuenca), és baixa. També l’ha demana-
da Sorolla, que ha rebut una proposta del Camarles. I es
parlava de que altres jugadors volien marxar. Però la junta
ha informat que, de moment, no donarà cap baixa més. 
S’ha incorporat al porter Escrich, que estava al Valls,

equip cuer que és el proper rival. No jugarà diumenge tal
com s’ha acordat amb el club vallenc. És un darrer cartutx
per a un Tortosa que presenta, a hores d’ara, 7 argentins a
la plantilla i una situació caòtica. Adrià Vargas, finalment,
no va fitxar.

El Tortosa fitxa al porter Escrich

ION ÉS BAIXA. SOROLLA TAMBÉ L’HA DEMANADA

La Rapitenca va perdre diumenge al camp del Lleida B (2-
0) i veu agreujada la seua situació, amb quatre derrotes se-
guides (4 punts de 21). 
La ratxa negativa fa que l’equip s’estigui acostant a la zo-

na de descens. Per aquest motiu, el partit de diumenge con-
tra l’Alpicat és molt important, a nivell classificatori i també
per la confiança. La junta ha refermat la confiança amb el
tècnic i amb l’equip. Segons Fernando Garcia, director es-
portiu de la Rapitenca, “el problema que tenim no s’arregla
amb canvis d’entrenador o jugadors. El que ens manca és
guanyar un partit. A Lleida ens va passar com en altres jor-
nades, com a Tortosa per exemple. Vam tenir moltes op-
cions i el seu porter va ser el millor. No vam marcar i ells, en
canvi, van fer-ho arran d’un penal rigorós. Ens van crear poc
perill i el 2-0 va arribar arran d’una jugada en què, de rebot,
ens fem nosaltres el gol”. Fernando afegeix que “l’equip
entrena amb intensitat i amb bona actitud. Només manca
una victòria per recuperar una confiança que ara no tenim i
que disposariem si guanyem un partit”. Víctor Garrido va
debutar en la jornada passada, al camp del Lleida B. Diu-
menge vinent ho farà davant de l’afició, a la Devesa (12 h).
Pachu, després de la lesió, va tornar a jugar i es confia en
què pugue ser un revulsiu a la segona volta del campionat
de lliga. 

Es necessita un triomf

UE RAPITENCA

José Ramon condueix la pilota en una acció del partit de diumenge.
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Descensos, vuit equips?
Sembla surrealista però pot ocórrer. Rapitenca, Vilaseca, Tortosa i Valls es-

tan en posicions delicades. I si baixen els 4 i no puja el que promociona, se-
ran 8 descensos. Seria, altre cop, el gran desastre a Segona catalana. 
Súper Camarles: no ha cedit ni un punt en el seu feu deu trobades, 10

victòries i té 8 punts més que la temporada passada a la jornada 18. La Sénia
va fer el millor partit de la temporada, a la Pobla, i cinquena setmana marcat
Callarisa. Intractable. L’Ulldecona, aquesta temporada, només ha perdut dos
partits en camp contrari. Tot i les baixes, aquesta setmana nova victòria, a
Vendrell. És la llei del futbol, de vegades es pot guanyar 0-2 i després perdre
i això li va passar al Catalònia a Torreforta on va jugar un gran partit, lamen-
tant decisions arbitrals. La Cava ja té la inèrcia de les victòries i surt del pou.
Però ull que queden 16 jornades i cada setmana és una final. L’Amposta re-
ferma la reacció mentre que el Batea la veu frenada.

JOAQUIN CELMA

El Móra la Nova va guanyar el derbi de les Móres, contra l’Olímpic (2-0). Partit interessant i obert,
amb fases de domini altern i dos equips que van voler jugar a futbol. El Móra la Nova, en la seua
línia, va ser un depredador i quan va arribar a la porteria rival va fer molt de mal. Barrufet, amb una
acció tècnica genial, a la frontal de l'àrea a la sortida d'un córner, va establir l'1-0. L'Olímpic va re-
accionar i va gaudir de diverses arribades. Però els moranovencs, en canvi, quan trepitjaven l’àrea
contrària, continuaven sent letals. Així va venir un altre gran gol, d'Oriol Pena, amb rematada amb
l'exterior a l'escaire. El 2-0 era molt càstig per a l'Olímpic, però la distància entre els dos equips va
estar en la pegada. A la represa, d'entrada, el Móra la Nova va gaudir de fins a quatre situacions de
gol però llavors es va trobar amb el protagonista de la tarda: el porter de l'Olimpic Òscar Nogales.
Grans intervencions d'aquest jove de 20 anys. Amb els minuts, el partit va fracturar-se. L'Olímpic
va tornar a tenir nombroses arribades però no encertava en les darreres passades o en les rematades.
El Móra la Nova també va disposar d’ocasions com un penal que va llençar Agustí i que va aturar
Nogales. El porter va aturar-ho tot. Al final, 2-0. El M. Nova que no va perdonar i segueix segon.
L'Olímpic es va quedar sense marcar tot i jugar bé i tenir arribada a la porteria local.

El Móra la Nova s'emporta el derbi, contra l'Olímpic (2-0)

3A CATALANA. SEGUEIX SEGON, AMB 16 VICTÒRIES SEGUIDES

El Camarles va guanyar el Gandesa en un derbi amb
doble valor en la lluita per les places d'ascens. En un partit
marcat pel vent, els locals, sent més directes, es van adap-
tar millor i en els primers minuts van tancar el Gandesa,
tenint diverses ocasions clares que va evitar Rojas. Poc
abans del descans, l'assistent va anul.lar una jugada de
gol al local Sergi Cid perquè considerava que la pilota ha-
via sortit fora en el llançament d’un córner. I els locals van
reclamar penal per una acció de Rojas a Robert, que a
més es va lesionar. A la represa, el Camarles va sortir fort
i va tornar a disposar d'ocasions. No les va transformar i
el partit va obrir-se amb un Gandesa que ja va fer diverses
aproximacions a l'àrea d'Aitor, una d’elles fou na jugada
de gol mal anulada per un fora de joc que no existia. So-
bre el minut 75, el derbi semblava igualat però llavors una
contra local va acabar amb el gol de Ferreres, aprofitant
un rebuig de Rojas. Amb l'1-0, tot i quedar-se amb 10 per
l'expulsió de Vilanova, el Camarles va defensar el resultat.
Segueix segon. Interessa Sorolla (Tortosa). El Gandesa va
veure frenada la ratxa de quatre victòries.

Punts amb doble valor 

EL CAMARLES VA VÈNCER EL GANDESA (1-0)

L’Ulldecona afrontava la visita al Vendrell amb molta li-
mitació. Disposava de 12 jugadors de camp i de dos por-
ters. Les set baixes minvaven a l’equip. No obstant, va sa-
ber sobreposar-se i va guanyar, amb gol de Nacho. El
tècnic, Antoni Teixidó, destacava altre cop als seus juga-
dors: “impressionant el treball i l’esforç que van fer. Van
jugar amb molt d’ordre i, tot i que en diverses fases no te-
níem el control de la pilota, es pot dir també que que en
moltes vam tenir el control del partit i això va ser gràcies
a la bona actitud i la disciplina amb la que es va jugar. A
la represa, el Vendrell va empènyer i ens va apretar però
vam saber sofrir i, a més, vam tenir possibilitats de con-
traatac tot i que llavors sí que vam notar que ens faltava
més frescura per a poder haver aprofitat les contres. La
victòria és molt valuosa i més tal com estem”. S’està a
l’espera de poder gestionar l’arribada d’algun fitxatge. 

Orgull faldut

2A CATALANA. MERITORI TRIOMF AL VENDRELL (0-1)

El Camarles va vèncer el
Gandesa (1-0). Un partit
amb molt de vent i que va
ser molt disputat. 
El tècnic local, Xavi Cid,

va parlar d’un derbi marcat
pel vent i “en què el Gan-

desa va anar al limit, sent,
baix el meu punt de vista,
massa dur en determinats
moments”. Guillermo Ca-
marero, tècnic del Gandesa,
deia que “el partit va ser in-
tens, molt disputat pels dos

equips i això va propiciar
que, en algunes ocasions,
s’anès al limit, pels dos cos-
tats, però en cap cas el
Gandesa va ser un equip
dur. I tampoc va ser-ho el
Camarles. En general, crec

que la seua victòria va ser
justa perquè ells es van
adaptar millor a les cir-
cumstàncies del partit i
van tenir més ocasions a
més de marcar el gol de
la victòria”. 

Xavi Cid creu
que el Gandesa
va ser ‘massa

dur’

El Catalònia va perdre a Torreforta, un partit en què guan-
yava 0-2. L’actuació arbitral va poder determinar i per això
els jesusencs estaven indignats. Nando Garcia, tècnic del Ca-
talònia deia que “va ser una derrota dura i injusta. Va ser dels
millors partits fora de casa. Penso també que va haver-hi un
criteri arbitral desigual a la segona meitat i això ens va traure
de situació, malgrat que, amb el 2-2, vam tenir opcions per
decidir”. Nando afeia que “vam començar molt bé, fent
Martí un golàs des de 25 metres. Vam seguir molt ben po-
sats, i Aleix va fer el 0-2. No obstant, potser arran de la única
indecisió, ens van fer l’1-2, poc abans del descans. A la re-
presa, arran d’una falta molt rigorosa, ens van empatar amb
un gran llançament. No obstant, vam tenir opcions per fer el
2-3, i també vam reclamar un penal. I al final, en acció dub-
tosa per fora de joc (considerem que existia), ens van marcar
un 3-2 que fou dolorós perquè no mereixiem la derrota”. 

Malestar del Catalònia

DERROTA DOLOROSA A TORREFORTA (3-2)

La Sénia comença la segona volta com va començar la
primera: guanyant a la Pobla. Triomf molt important (0-3)
per la confiança i per la bona reacció de l’equip després de
la derrota a Cambrils de la jornada anterior. Juanjo Serrano,
tècnic de la Sénia, deia que “vam fer un dels millors partits
de la lliga, tan en defensa com en atac. Vam jugar amb
molta serietat, tancant bé el seu joc interior i va ser impor-
tant avançar-nos en el marcador amb el gol de Callarisa.
Acte seguit, Pol, arran d’una altra jugada per banda, va fer
el 0-2. A la represa vam seguir igual, i no vam deixar entrar
en el partit a la Pobla. Vam continuar ben posats i amb el
0-3, de David, ja vam sentenciar, tenint altres opcions”. Se-
rrano afegia que “victòria important en un partit molt
complet en el que tot ens va anar de cara. Serveix a més
per estabilitzar-nos a la taula. Ja hem de pensar en el pro-
per, molt important també, contra el Morell”.

La Sénia es refà a la Pobla (0-3)

‘PICHI’ CALLARISA LIDERA ALTRE COP LA VICTÒRIA

La Cava va guanyar la Canonja, assolint la segona victò-
ria seguida en dues jornades en què no ha rebut cap gol.
Els fitxatges han representat una energia renovada i l’e-
quip, tot i que encara es troba en zona de descens, està re-
generat. Va ser la tarde dels Rogers. Santaella va marcar
l’1-0, i Sola, amb un gran gol per l’escaire, va fer el 2-0.
Tots dos gols foren al primer temps. Segons David Torres,
tècnic del CD la Cava, valorava la victòria: “important en-
cadenar-ne dues de seguides i, a més, no rebent cap gol.
L’equip s’afiança i ofereix bones sensacions. Hem de seguir
treballant”. Del partit, Torres deia que “el vam tenir con-
trolat des del principi. A la primera meitat, contra vent, ens
vam adaptar força bé i a més dels gols vam tenir un parell
d’oportunitats. A la represa, vam seguir ben posats, amb
ofici per continuar controlant el partit. La Canonja va do-
minar però no esn va crear perill excepte un pal arran d’un
llançament de falta. Destacar el treball de l’equip i la bona
feina defensiva”. La Cava visita diumenge el Gandesa. La
Canonja es va refent després de la problemàtica de les da-
rreres setmanes. El seu tècnic lamentava diverses decisions
arbitrals en el partit disputat a la Cava. 

La Cava s’impulsa

SEGONA VICTÒRIA SEGUIDA I IL.LUSIÓ PER SALVAR-SE

L'Amposta va sumar 3 punts importants, assolint la se-
gona victòria seguida, contra un Batea que perd pistonada
amb la segona derrota consecutiva (3-0). Els visitants van
començar amb convicció i van tenir dues opcions. Amb els
minuts, l'Amposta es va apoderar del control de la pilota i
va disposar de possibilitats, amb un pal. En el darrer minut
del primer temps, una falta directa transformada per Aleix
Llobet va significar l'1-0. A la represa, el partit va obrir-se.
Més domini de l’Amposta que mastegava les jugades, però
sense poder arribar amb claredat perquè el Batea seguia
ben posat i tancava bé el joc interior dels locals. Va ser així
fins que Jonatan Tomàs va marcar el 2-0, amb un tret des
de fora de l’àrea pel pal curt que va sorpendre a Ròdenas.
Però el Batea va poder entrar en el partit amb dues oca-
sions molt clares, amb pilota al travesser. No les va aprofitar
i amb el partit trencat, Vernet establia el 3-0. Els visitants
van considerar que el resultat va ser ‘massa inflat’. L’Am-
posta (7 punts de 9) és ara tercer. El Batea, amb dues de-
rrotes seguides, veu frenat el seu impuls. 

L’Amposta s’enlaira

VA GUANYAR UN BATEA QUE VA TENIR OPCIONS (3-0)

2A CATALANA. GUILLERMO CAMARERO, DEL GANDESA, NO HI ESTÀ D’ACORD
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Solament emoció per als descensos
Jornada de pocs gols. Només 21 quan la mitjana són

33. Cada vegada els primers classificats es distancien
més. El Móra la Nova, segon, li trau al quart, l’Aldeana,
19 punts. Només emoció per als descensos. De moment,
3 ebrencs implicats en la Segona catalana per al descens.
L’avantatge és que Ampolla i M Nova poden pujar direc-
tes. Llavors, només hi hauria una compensació a Tercera
(si hi ha 3 descensos ebrencs de Segona). L’Aldeana no
està en ratxa. En els últims 4 partits, un empat i tres de-
rrotes, enfront J.i Maria, R-Bítem i Ampolla. Ha causat
baixa Reverté, que ha fitxat pel filial de la Rapitenca. En

el derbi, el Móra la Nova va guanyar a l’Olímpic però fou
estrany que no marqués Agustí. La culpa fou de Nogales,
porter de l’Olímpic. D’altra banda, des de Godall es quei-
xen que no era penal el que va suposar la victòria de la
Cala. L’equip de Subi porta 3 jornades guanyant. El pro-
blema són les múltiples baixes. Complicat fer equip a Mó-
ra d’Ebre. El R-Bítem ja està consolidat a la 3 posició (4
victòries seguides). De vegades els campions tenen sort.
L’Ampolla perdia en el minut 84 a Arnes però en 7 minuts
el líder va marcar 3 gols i ja són tretze jugadors que n’han
fet. Després de cinc partits, el Sant Jaume va tornar a

guanyar. El Vilalba es complica, és cuer i només amb un
partit guanyat. O fitxa un davanter o baixarà. Podria arri-
bar aquesta setmana. Aquest Pinell és un altre amb l'arri-
bada dels fitxatges, va puntuar a Sant Jaume i va guanyar
a Alcanar. Gran moment del S. Bàrbara que porta només
una derrota en les últimes sis jornades. En els dos darrers
partits, en els últims minuts és una màquina de fer gols.
El M. Nova té dos partits consecutius molt complicats: R-
Bítem i Ampolla. Equips més en forma últimes 7 jornades:
M. Nova 21, Ampolla 19, R-Bítem i Roquetenc 13, Alca-
nar 12, S. Barbara i Ametlla 11.

L’opinió de Joaquin Celma

Roger Blanch, tècnic de l’Arnes: “l’Ampolla va començar millor tenint dues opcions. Però amb els
minuts el partit es va igualar i ja els vam dificultar el seu joc de circulació, obligant-los a ser directes.
A la segona meitat, cada cop estàvem millor i vam tenir diverses ocasions, amb gol de Nil. Amb l’1-
0, vam creure que es podia guanyar. Però, arran d’una falta rigorosa, hi ha un rebot i ens van em-
patar a manca de pocs minuts. A la jugada següent, en un córner, ens van fer l’1-2 i llavors ja vam
baixar intensitat i ells van acabar jugant més còmodes. En una gran jugada, però en fora de joc, ens
van marcar l’1-3. Portem pocs punts en les darreres jornades (1 de 24), però el partit ens va deixar
bones sensacions i il.lusió per sortir d’on estem”. Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla: “vam sortir
ben col.locats i ens vam adaptar bé, controlant el partit, amb 3 ó 4 ocasions per avançar-nos. Ells van
arribar poc amb perill a la primera meitat. A la segona, el partit es va obrir, no vam controlar-lo tant,
i ja va haver-hi més anada i tornada. Ells van fer l’1-0. Quedaven 15 minuts. Es van tancar i nosaltres
vam apretar, empatant arran d’una falta, amb rebot al cos de Torres. El gol va fer mal a l’Arnes i Pe-
relló, en un córner, va marcar i després Samu va fer l’1-3. Vam haver de patir fins el final”.

La llegenda del líder l’Ampolla continua

3A CATALANA. L’ARNES VA VENDRE CARA LA DERROTA (1-3)

El Pinell reacciona. Va guanyar a Alcanar (1-2) i amb 4 punts de 6 agafa aire per
sortir de la zona de descens. Encara està en la lluita. Els fitxatges funcionen, amb
la tornada d’Edu, i s’espera poder fer-ne un altre. L’Alcanar, per la seua part, va
veure frenada la ratxa de 10 jornades. David Burgos, tècnic de l’Alcanar, deia que
“no vam estar bé i el Pinell, amb ofici, ens va superar en tots els sentits. No vam
tenir ritme ni intensitat i quan vam reaccionar va ser a la desesperada. Portàvem
una bona línia, però jugant amb tanta apatia serà difícil guanyar partits. Haurem
de parlar-ho per recuperar la dinàmica”. Marc (Torredembarra) va debutar i va
marcar. De la Torre es va lesionar i va entrar Adrià, que va estar a la banqueta per
decisió tècnica. Blai, delegat del Pinell: “el resultat va ser just. Vam fer un partit
molt complet. A la represa, una genialitat d’Edu va ser el 0-1 i, després, Víctor,
amb amb una volea espectacular, va establir el 0-2. Vam seguir bé en defensa i
vam tenir altres opcions. Tot i rebre un gol, vam assolir una victòria molt valuosa”. 

Oxigen per al Pinell, en vèncer a Alcanar (1-2)

ELS LOCALS PORTAVEN UNA RATXA DE 10 JORNADES SENSE PERDRE

Roquetenc i Aldeana van empatar sense gols en un te-
rreny de joc irregular. Els roquetencs, en el Tourmallet de la
lliga, han sumat 1 punt de 9. L’Aldeana, per la seua part, va
tornar a puntuar després de 3 jornades. Des de Roquetes es
deia que “primera meitat va ser de més domini nostre, amb
diverses arribades. La segona fou més de l’Aldeana, tenint
opcions que va evitar Àlex i reclamant un possible penal.
Però, a darrera hora, Ivan Arasa va fer un travesser, sent la
nostra oportunitat més clara”. Marc Alegre, després de la
lesió, va reparèixer amb el Roquetenc. Bartolo Meca, tècnic
de l’Aldeana: “primera part molt igualada, amb poques op-
cions, excepte una del Roquetenc arran d’una indecisió
nostra. A la segona meitat, crec que l’Aldeana va merèixer
alguna cosa més. Vam tenir diverses ocasions clares però
ens va mancar encert. També dir que el Roquetenc, en
temps afegit, va tenir la seua per haver marcat”. L’Aldeana
està minvada per lesions. A més, Reverté ha causat baixa.

Empat sense gols

ROQUETENC-ALDEANA

El Santa Bàrbara perdia 2-1 a manca d’un quart pel final
però va remuntar amb el 2-4. 7 punts de 9 i l’equip que
s’estabilitza. Per al Masdenverge és la segona derrota segui-
da i, d’aquesta forma, no pot allunyar-se de la zona com-
promesa. Des de Masdenverge consideraven que “no vam
jugar bé i el Santa Bàrbara va fer més mèrits. Malgrat això,
anàvem guanyant i amb el 2-2 vam tenir opcions per fer el
3-2, però ells, amb espais, van decidir. Potser ens va mancar
controlar més el partit quan el teníem favorable però el cert
és que ens van acabar superant”. Robert Avinyó, un dels
tècnic del S. Bàrbara, deia que “vam fer un molt bon partit
i, tot i que el Masdenverge va remuntar, vam seguir ben po-
sats i vam creure que podíem. Vam fer l’empat a dos i, amb
espais, vam poder decidir aconseguint una victòria molt tre-
ballada gràcies a l’esforç de tot l’equip”. El Masdenverge
comença ara una llarga trajectòria com a local. El Santa vi-
sitarà el Pinell.

Derbi per al Santa

A MASDENVERGE (2-4)

La Cala va fer un salt de qualitat amb la tercera victòria se-
guida (en 3 jornades en què no ha rebut cap gol). Va vèncer
el Godall amb un gol a darrera hora de Toni Calafat, de pe-
nal (1-0). Subi, tècnic de la Cala, deia que “primera meitat
molt igualada, amb poc ritme i poca continuitat en el joc. El
partit va estar travat i també va ser brusc, per moments. A
la represa, mateixa dinàmica i una ocasió clara per a nosal-
tres i una arribada d’ells, també clara. Al final, un penal que
per mi va ser-ho, va significar la victòria”. Joan Subirats, tèc-
nic del Godall, per la seua part, explicava que “no m’agrada
parlar dels àrbitres, però estem indignats perquè en un partit
igualat i amb poques opcions, que era d’empat, l’àrbitre es
va inventar un penal a manca de cinc minuts que va decidir.
Tot el treball de la setmana, i més amb les baixes que tenim,
s’esvaeix amb una decisió com aquesta. Els jugadors estan
molt decebuts però no ens queda una altra que refer-nos i
intentar recuperar gent per al proper partit”. 

Salt de qualitat de la Cala

MALESTAR AL GODALL PEL PENAL QUE SUPOSA L’1-0

El Sant Jaume, després de 5 jornades, va tornar a guanyar.
Fou contra el Corbera, amb grans gols d’Eric i Juanjo. Xavi
Llorach, tècnic del S. Jaume, deia que “estic content de la
victòria i de l’actitud, però no del joc. Va ser dels dies que
vam jugar més directe i no és com ho fem nosaltres. I cal dir
que ens vam enfrontar a un rival que, amb els fitxatges, és
un molt bon equip, que juga amb molta intensitat i que va
estar molt ben posat. Eric, amb un gran gol, va fer l’1-0 però
el partit es va complicar amb l’expulsió de Mostino, a la re-
presa. Llavors l’equip va haver de treballar molt i en una
contra, Juanjo va marcar un altre gran gol. L’important fou
el triomf després d’unes jornades sense guanyar i davant
d’un bon equip”. Artur Avila, tècnic del Corbera, deia que
“un altre partit en què la falta d’encert ens va condemnar.
Vam dominar i vam tenir opcions però el Sant Jaume va ser
molt més efectiu i en dues jugades similars va decidir amb
un gol a cada part”. Els corberans són setzens. 

El Sant Jaume torna a guanyar

VA SUPERAR EL CORBERA AMB GRANS GOLS (2-0)

Quarta victòria seguida del R-Bítem

EL VILALBA, CUER, OFEREIX BONA IMATGE 

Diumenge passat, el partit Perelló-Jesús i Maria es va su-
suspendre pel vent. Era el partit de festes, i coincidia, a més,
amb el 50è Torneig Felicidad. Però, malgrat ser un gran dia
per al club, perquè sempre assisteix més afició, es va decidir
no jugar per l’adversitat metereològica. Aquest va ser l’a-
cord, tot i que van haver-hi aficionats locals que considera-
ven que es podia haver jugat, com si que va fer-se en altres
llocs com a Camarles, per exemple.
Partidàs
D’altra banda, diumenge vinent, es disputarà un gran

partit al municipal de Bítem. Els locals, tercers, rebran al
Móra la Nova, equip que és segon i que, juntament amb el
líder l’Ampolla, està fent una temporada històrica amb 17
victòries en 18 jornades, 16 d’elles de forma seguida. El
camp de Bítem serà, sense dubte, una bona prova a la ratxa
espectacular del conjunt moranovenc que, en la jornada se-
güent, rebrà el líder l’Ampolla.  

Se suspèn el Perelló-J. i Maria

EL VENT

El R. Bítem va guanyar al camp del Vilalba (1-2). Es la
quarta victòria seguida i es referma en la tercera plaça. El Vi-
lalba, malgrat millorar, segueix a la cua. Miquel Cotaina, tèc-
nic del club terraltí, manifestava que “tot i la derrota, vam
fer un bon partit davant d’un equip experimentat com el R.
Bítem. D’entrada, va haver-hi molta igualtat, fins el minut
15. Llavors l’àrbitre ens va xiular un penal rigorós. Fou el 0-
1. A més, ens vam quedar amb deu per l’expulsió de Ros i,
poc després, arran d’una acció desafortunada, ens van robar
la pilota i en la contra ens van marcar el 0-2. A la segona
meitat, vam pressionar i vam dominar, fent l’1-2 i tenint una
opció clara per empatar. També cal dir que, amb espais, el R.
Bítem va tenir-ne a la contra per sentenciar”. Parra, del R.
Bítem, deia que “Jota, de penal, i Dani posarien el partit de
cara amb el 0-2. El Vilalba es va quedar amb deu però mai
va baixar la guàrdia i va lluitar fins el final. Per això vam ha-
ver de sofrir fins per assolir una victòria molt treballada”.
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4A CATALANA. GRAN AMBIENT AL DERBI RAPITENCA-AMPOSTA AMB 500 PERSONES A L’ESTADI

El Flix va remuntar un 1-
2 a darrera hora i va guan-
yar l’Ascó B (3-2), recupe-
rant el liderat. Segons
Narcís Laboris, el tècnic, “a
la primera meitat vam do-
minar i vam avançar-nos
amb gol de Magí, de cap, a
la sortida d’un córner. Ells
no van fer molt perill però
van empatar arran d’un
gol en propia porteria. A la
segona meitat, els primers
minuts van ser de l’Ascó
que va tenir dues opcions.
I va marcar arran d’una in-
decisió nostra. Vam arriscar
amb tres defenses. Vam in-
sistir i Figo va fer dues in-
tervencions evitant l’em-
pat que finalment va
arribar. Acte seguit, vam
marcar el 3-2, ja a darrera
hora. Tal com van anar el
partit, mereixiem la victò-

ria”. D’altra banda, La Ra-
pitenca s’enganxa a les
places d’ascens en guanyar
en el derbi a l’Amposta (4-
2) en un partit amb 500
espectadors.
Segons Ramon Sancho,

tècnic de la Rapitenca B,
“partit amb molta gent i
que no va decebre a ningú.
Molt bonic. Nosaltres vam
sortir en 3 defenses i, tot i
que ells van tenir una op-
ció arran d’un lliure indi-
recte dins de l’àrea, vam
reaccionar i vam marcar
l’1-0. Malgrat rebre l’em-
pat, vam refer-nos i vam
tornar a posar-nos per da-
vant amb el 3-1, tenint al-
tres opcions per decidir. A
la represa l’Amposta va fer
un pas endavant i va reduir
distàncies, disposant lla-
vors (en una fase en què

Paulino tenia  molesties i
vam estar indecisos per si
l’havíem de canviar) d’op-
cions per a poder empatar.
Però no va ser així i en una
contra vam sentenciar amb
el 4-2, un resultat que ens
va deixar a tots molts satis-
fets”. La Rapitenca, quar-
ta, visita el líder, el Flix.
Cristian, de l’Amposta,
considerava que “a la pri-
mera meitat ells van estar
millor. Ens van guanyar la
partida a nivell tàctic, ju-
gant també  amb més in-
tensitat. Arran d’un penal
que, per a mi no era, van
fer l’1-0. Però acte seguit
vam empatar. No obstant,
sobre el minut 25 ells ens
van tancar, tenint David
Garcia diverses opcions. En
un córner, mal defensat,
ens van marcar el 2-1 i en

una contra Aleix va establir
el 3-1. Haguéssim pogut
arribar al descans amb un
5 ó 6 a 1. A la segona part
vam canviar el sistema,
vam arriscar i ja va ser nos-
tra. Vam sortir més posats,
pressionant dalt. Vam te-
nir, tot i que potser no tan
clares com les d’ells a la
primera meitat, ocasions
per marcar. Amb un penal
justet com el d’ells, vam fer
el 3-2 i, a partir d’aquí,
vam poder empatar, fent
perill en diverses jugades.
No vam marcar i a manca
de 5 minuts Tornel en una
contra va sentenciar. Con-
tent de la segona meitat,
no de la primera en què
potser al principi ens va
pesar el gran ambient que
hi havia, un ambientàs que
no es veu a molts partits

de Segona o fins i tot de
Primera”.  El Camarles va
guanyar a Xerta 1-4. Se-
gons Gerard Capera, el
tècnic camarlenc, “partit
marcat pel fort vent. D’en-
trada el Xerta va apretar,
tenint 2 opcions. Després,
a favor de vent, ens vam
adaptar i vam marcar 2
gols, el segon d’Alifonso
amb un tret llunyà. La se-
gona part nostra va ser
molt bona i vam sentenciar
tenint més opcions, tot i
que el Xerta va marcar el
seu gol de falta directa”.
El partit boig de la jorna-

da va enfrontar el Ginestar
i el Deltebre (4-4). Segons
Poley, tècnic del Ginestar,
“la primera meitat nostra
va ser molt fluixa. En dues
pèrdues ens van agafar i
ens van fer dos gols iguals.

Vam marcar l’1-2 però
arran d’una indecisió va
arribar l’1-3. La segona
meitat, en canvi, va   bona,
amb moltes ocasions. Vam
remuntar, empatant a 3.
No obstant, una altra inde-
cisió amb una cessió enrera
al porter va suposar el 3-4.
Amb una falta, Kiko va fer
un gran llançament i va
marcar per l’escaire. I, tot i
que faltava poc, ells van
tenir una opció i nosaltres
una altra. Va ser una sego-
na part especatcular”. Els
dos equips tenien baixes.
Dels altres partits, dir que
el Catalònia va golejar el
cuer Benissanet (4-0) i que
el Tivenys amb gol de Joan
Miquel va vèncer al Perelló
(0-1). L’Eebre Escola, en un
duel obert, es va imposar a
Batea (2-3). 

El Flix recupera el liderat, en guanyar l’Ascó

La millora de l'Amposta-Lagrama es va posar de mani-
fest a la pista del Mislata, tercer classificat. Ja en la jor-
nada anterior es va veure una altra actitud i un equip-
més motivat. Així va ser també en aquesta jornada. Les
ampostines van evidenciar una concentració que els
permetia manar en el marcador tot el partit. 
La victòria per 24 a 29 els dóna ales per afrontar la visita
de l'OAR Gràcia demà dissabte al pavelló ampostí a les
19 h. (ebredigital.cat)

Confirmen la millora

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (24-29)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (70-79)

Derrota amb polèmica
El Club Bàsquet Cantaires les Vinyes
del Convent va perdre amb el colí-
der, el Masnou (70-79). Un partit
amb polèmica arbitral que va supo-
sar malestar entre l’afició que va
anar al pavelló.
Del partit, cal dir que els tortosins
van començar molt concentrats,
imposant-se en el primer quart per
28-23. El segon va estar més igualat
i fou pels visitants amb un 15-22
gràcies al seu encert i millora defen-
siva. Al descans es va arribar amb un
43-45. El tercer quart va seguir
reflectint la igualtat del duel, amb
lleuger avantatge local per 15-13. El
partit es veia venir que es podria
decidir per detalls i que no hi hauria
marge d’errada en un darrer quart en què diverses decisions dels àrbitres van deter-
minanr. “No vam poder amb el sisè rival”, deien des del club. 
Les decisions van traure a l’equip de situació i el 12-21 del darrer quart va deixar el
marcador amb un injust 70-79. Tot i la derrota, aquesta setmana cal destacar el
nivell competitiu de l’equip. Ha de seguir així ja en la propera jornada contra el
Mataró, “un partit clau i crucial”. Foto: Ferran Almendros.

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil masculí va guanyar a la pista del Canovelles per un  ajustat 19-20. Un
triomf important per la confiança. El cadet femení va vèncer 18-24 el Vilanova del
Camí en un altre bon partit, principalment en defensa i que va estar controlat excep-
te una fase de la represa en què les locals van crèixer. Es va reaccionar i es va decidir
la segona victòria de la segona fase. El cadet masculí va assolir la gran victòria del
cap de setmana, a la pista del líder: el Canovelles (24-25). Partit espectacular i punts
que permeten empatar a la taula amb el líder. El sènior femení va tornar a guanyar,
contra el Tarragona després d’una segona meitat en què va ser superior (29-14). I,
per últim, el sènior masculí va vèncer en el derbi a Ascó (33-38). Un partit molt igua-
lat, que va arribar al descans amb empat a 20. A la represa els tortosins van obrir una
escletxa amb un parcial 1-4, però el partit va seguir igualat i les errades penalitzaven.
Finalment, amb molt d’esforç, el Centre d’Esports es va emportar la victòria amb
molt de treball i també encert. El Vallag serà el proper rival. Partit important.

A la lliga catalana
d’handbol, cara i
creu per als equips
ebrencs. Derrota de
l'Handbol Club
Perelló davant el
Granollers Atlètic
(20-28) que trenca
una dinàmica posi-
tiva després de dos victòries consecutives. Per contra,
victòria del Club Handbol Ascó davant el Castelldefels,
que li permet mantenir-se fora de les places de descens.
(ebredigital.cat)

Centre Esports Tortosa

PARTIT EN FESTES (20-28)

CICLISME. DIUMENGE

El Granollers frena el Perelló

CLUB BÀSQUET
AMPOSTA

El C.B. Amposta,
demà dissabte 28 de ge-
ner, a les 18 hores durà
a terme la presentació
dels equips que aquesta
temporada estan dispu-
tant els seus partits tant
a la Lliga Comarcal de
les Terres de l’Ebre com
a la Lliga Provincial dins
de la competició de la
Federació Catalana de
Bàsquet.
Els equips d’aquesta

temporada del C.B. Am-
posta són, l’Escola de
bàsquet, Benjamí, Aleví
Masculí, Aleví Femení,
Pre Infantil, Junior, Sots-
21 i Sènior.
El mateix dia de la

presentació dels equips,
aprofitarem també per
donar a conèixer a la
gent el Primer torneig
Zara bàsquet Ciutat
d’AMPOSTA, que és
durà a terme entre els
dies 29 de març a 1 d’a-
bril.
“És un torneig on par-

ticiparan més de 40
equips del nostre país i
de les diferents comuni-
tats autònomes d’Es-
panya, com poden ser el
Valencia Bàsquet, l’Estu-
diantes de Madrid, el
Vitòria, Manresa,
........entre molts d’altres
de primera línia. Partici-
paran tant en equips
masculins com femenins
de les categories aleví,
infantil i cadet”. 



DIVENDRES 26 
DE GENER
DE 201818

diarimés
ebre CLASSIFICACIONS

www.mesebre.cat

»

   

                 

                            

                                   

                       

                        0

               0

                           0

                             0

                          0

                   s

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Deltebre-Xerta (16h)

Benissanet-Tivenys (16h)

Perelló-Batea (16.30h)

Ebre Escola-Ascó (17h)

Amposta-Ginestar (17.30h)

Diumenge

Flix-Rapitenca (16h)

Camarles-Fatarella (16h)

RESULTATS
16a jornada 4a catalana

Perelló-Tivenys 0-1

Catalònia-Benissanet 4-0

Batea-Ebre Escola    2-3

Xerta-Camarles 1-4

Flix-Ascó 3-2

Ginestar-Deltebre  4-4

Rapitenca-Amposta           4-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Flix                           61      19      36

2. Amposta                   42      21      35

3. Ascó                        42      17      34

4. Rapitenca                 71      21      32

5. Tivenys                     35      30      26

6. Fatarella                   26      21      26

7. Deltebre                   37      32      25

8. Camarles                  32      26      23

9. Ebre Escola              29      29      22

10. Catalònia                31      37      20

11. Ginestar                 44      45      20

12. Batea                     25      48        9

13. Xerta                      23      52        8

14. Perelló                    13      53        3

15. Benissanet                8      68        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-Vilaseca

Esc Valls-Ebre E (dis 16h)

S Ildefons-Cornellà (17h)

Ascó-Castelldef. (dis 18h)

Vilanova-F At Vilafranca

Floresta-Cambrils U

Blanca Subur-Prat

Rapitenca-Reus (diu 17h)

RESULTATS

16a jornada

F At Vilafranca-Floresta   0-3

Ebre E-Vilanova 1-4

Vilaseca-St Ildefons    2-1

Reus-Ascó 3-2

Prat-Mollerussa 2-1

Cambrils U-Blanca Subur    1-1

Castelldefels-Esc Valls   1-1

Cornellà-Rapitenca 4-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    50      24      32

2. Prat                         35      22      32

3. Floresta                    32      17      31

4. Blanca Subur            42      22      30

5. Vilaseca                   37      30      29

6. F At Vilafranca          35      26      27

7. Cambrils U               29      21      25

8. Reus                        28      23      24

9. Castelldefels             36      25      22

10. Vilanova                  47      42      21

11. Ebre Escola         26     41     19

12. Rapitenca           23     34     17

13. S Ildefons               23      39      15

14. Ascó                   26     41     13

15. Esc Valls                19      41        7

16. Mollerussa              17      57        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Gandesa-Pardinyes

Ascó-Alcanar

Olimpic-Ginestar (ajornat)

Ulldecona-Arnes

J i Maria-La Plana

RESULTATS

12a jornada

Ginestar-J i Maria    2-5

Ascó-Pardinyes  10-1

Alcanar-Tortosa E    6-1

Arnes-S Jaume     2-5

La Plana-Gandesa         8-4

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  66     20     30

2. Ascó                      59     18     24

3. Ulldecona               44     18     24

4. Gandesa                36     35     21

5. S Jaume                48     27     20

6. la Plana                 40     31     20

7. J i Maria                27     27     19

8. Olimpic                  16     33     10

9. Ginestar                 17     56     10

10. Arnes                  15     32       9

11. Pardinyes             18     52       7

12. Tortosa E             11     48       5

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
Ametlla descansarà

Aldeana-Perelló

Catalònia-Canareu

Vinaròs-Ulldecona

Alcanar-Tortosa

S Jaume-Amposta

Delta de l’Ebre-Rapitenca

Roquetenc-J i Maria

RESULTATS
14a jornada

Delta de l’Ebre descansava

Canareu-Aldeana 1-4

Tortosa-Roquetenc 3-3

Rapitenca-S Jaume    9-1

J i Maria-Vinaròs       1-1

Amposta-Alcanar 4-2

Perelló-Ametlla 2-2

Ulldecona-Catalònia       6-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             45     13    34

2. Amposta                50     18    33

3. Alcanar                  63     22    28

4. Vinaròs                  41     22    28

5. Aldeana                 39     20    25

6. Rapitenca              45     24    24

7. Ulldecona               40     29    23

8. Tortosa                  45     45    22

9. Ametlla                  34     23    18

10. Canareu               25     41    13

11. J i Maria              29     41    11

12. Catalònia             24     50       9

13. Perelló                 25     65       8

14. Delta de l’Ebre     15     52       6

15. S Jaume                8     63       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte  

Masdenverge-Perelló (16.15h)
J i Maria-Roquetenc (16.30h)

Diumenge
Pinell-S Bàrbara (15.30h)
Ampolla-Vilalba (16h)
R Bítem-M Nova (16h)
Godall-S Jaume (16h)
Aldeana-Arnes (16.30h)
Corbera-Alcanar (16.30h)
Olimpic-Ametlla (17h)

RESULTATS
18a jornada, Tercera catalana
Roquetenc-Aldeana      0-0

Ametlla-Godall             1-0

M Nova-Olimpic           2-0

Arnes-Ampolla             1-3

Vilalba-R Bítem            1-2

S Jaume-Corbera        2-0

Alcanar-Pinell               1-2

Masdenverge-SBàrbara 2-4

Perelló-J i Maria sus

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   18    58   12   52

2. M Nova                   18    71   19   51

3. R Bítem                   18    43   24   35

4. Aldeana                   18    31   21   32

5. Alcanar                    18    53   28   29

6. Roquetenc               18    31   34   29

7. S Jaume                  18    21   30   26

8. S Bàrbara                18    44   38   24

9. Perelló                    17    34   27   24

10. Ametlla                  18    31   35   24

11. J i Maria                17    24   40   22

12. Godall                   18    27   36   18

13. Olimpic                  18    37   39   18

14. Masdenverge         18    27   54   16

15. Pinell                     18    17   48   16

16. Corbera                18    16   30   14

17. Arnes                    18    21   51   12

18. Vilalba                   18    16   36     8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cambrils U-Hospitalet (15.30h)
Reddis-Amposta (16h)

Catalònia-Camarles (16.30h)
Vendrell-P Mafumet (18h)

Diumenge 
Canonja-Ulldecona (11.45h)

la Sénia-Morell (16h)
Gandesa-la Cava (16h)

Batea-Torredembarra (16.30h)
Roda Berà-Torreforta (17h)

RESULTATS
18a jornada, Segona catalana

P. Mafumet-la Sénia      0-3

Morell-Cambrils U         0-1

Vendrell-Ulldecona        0-1

Hospitalet-Reddis           0-3

Torreforta-Catalònia      3-2

Camarles-Gandesa     1-0

la Cava-Canonja           2-0

Amposta-Batea           3-0

Torredembarra-Roda 0-2

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              18    42   18   38

2. Camarles             18   45  22  37

3. Amposta              18   33  16  35

4. Vendrell                   18    40   30   34

5. Gandesa              18   39  20  33

6. Ulldecona             18   28  21  32

7. Torreforta                18    31   37   31

8. Reddis                     18    32   23   29

9. la Sénia               18   40  33  26

10. P Mafumet             18    31   31   25

11. Canonja                 18    22   26   24

12. Batea                 18   29  36  22

13. Roda Berà             18    25   29   21

14. Catalònia           18   22  39  18

15. la Cava              18   22  37  17

16. Torredembarra       18    21   40   16

17. Morell                    18    27   41   15

18. Hospitalet              18    16   56     9

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Pinell va fer un pas
endavant en la seua

lluita per la permanència
en vèncer al camp de

l’Alcanar (1-2).

PRÒXIMA JORNADA 
Castelldefels-Europa
S. Andreu-Espanyol
Horta-P Mafumet

Palamós-Santfeliuenc
Vilafranca-Santboià
Vilassar-Figueres
Cerdanyola-Reus

Gavà-Prat
Granollers-Ascó (diu 12 h)

Terrassa-Hospitalet

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          22             19             3             0            49           14               60
2. Hospitalet                        22             12             5             5            42           19               41
3. Prat                                 22             11             5             6            38           19               38
4. Ascó                            22            10            7            5          28          25             37
5. S Andreu                         22             10             7             5            34           16               37
6. Terrassa                          22               9             9             4            37           23               36
7. Reus                               22             10             6             6            29           28               36
8. Europa                            22             10             5             7            29           29               35
9. Pobla Mafumet                 22               9             7             6            21           16               34
10. Vilafranca                      22             10             4             8            31           26               34
11. Horta                            22               9             4             9            32           33               31
12. Santboià                        22               6           10             6            16           15               28
13. Santfeliuenc                   22               7             7             8            21           21               28
14. Castelldefels                  22               7             6             9            25           23               27
15. Figueres                        22               8             2           12            28           29               26
16. Cerdanyola                    22               6             5           11            16           28               23
17. Palamós                        22               4             4           14            21           42               16
18. Granollers                      22               4             2           16            15           34               14
19. Vilassar                         22               3             4           15            11           42               13
20. Gavà                             22               3             4           15            17           58               13

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

P Mafumet-S Andreu                     0-0
Reus-Vilassar                                1-0
Santfeliuenc-Horta                        2-0
Europa-Gavà                                 2-2
Espanyol-Granollers                      2-0
Santboià-Palamós                         1-1
Figueres-Vilafranca                        1-3
Hospitalet-Cerdanyola                   2-0
Prat-Terrassa                                1-0
Ascó-Castelldefels                        0-0

PRÒXIMA JORNADA  
Rapitenca-Alpicat (diu 12h)

Sants-S Cristobal

Almacelles-Martinenc

Valls-Tortosa (diu 16.30h)

Borges-Balaguer

Viladecans-U Bellvitge

S Ildefons-Lleida

Igualada-Andorra

Vista Alegre-Vilaseca

RESULTATS
18a jornada, Primera catalana
Alpicat-Igualada 1-1

Andorra-Borges 1-0

Martinenc-Sants 0-0

S Cristobal-Viladecans 2-1

U Bellvitge-V Alegre 3-2

Lleida-Rapitenca 2-0

Balaguer-Almacelles 0-3

Vilaseca-Valls 1-4

Tortosa-S Ildefons 1-2

Primera catalana

Vestidor del Pinell en acabar el partit a Alcanar.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             18    37   18   38

2. Martinenc                18    38   16   36

3. Viladecans               18    25   14   34

4. Sants                      18    19   18   34

5. Almacelles               18    33   21   32

6. Andorra                   17    22   14   32

7. Igualada                  18    25   19   31

8. Borges                    18    26   28   27

9. Lleida                      18    28   28   26

10. Alpicat                   18    18   20   24

11. S Ildefons              18    25   21   22

12. Balaguer               18    25   27   22

13. Rapitenca          18   13  27  18

14. Vista Alegre           18    23   27   17

15. Vilaseca                17    16   27   16

16. U Bellvitge             18    19   29   15

17. Tortosa              18   20  39  14

18. Valls                      18    18   37     6

Tercera catalana
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA Equip de la setmana

CF CAMARLES

Top Secret

JOAQUIN CELMA

Foto superior: jugadors del Sant Jaume, al vestidor, després del partit. 
Baix, vestidor de la Sénia en guanyar a la Pobla.   

A l’esquerra: vestidor del filial de la Rapitenca després del derbi.  

EDU (Pinell)

ALBERT ARNAU (Ulldecona)

FERRERES (Camarles)

NOGALES (Olímpic)

MARC GARCIA (Ametlla)

MARC PERELLÓ (Ampolla)
JONATAN TOMÀS (Amposta)

GERARD (la Sénia)

EDGAR (R.Bítem)

THOMÀS SENTÍS (Aldeana)

ROGER SOLA (la Cava)*El secretari tècnic de la Rapitenca, Fernando Garcia, ha contactat amb l'entorn del jugador
Nacho, de l’Ulldecona, per fitxar-lo. Una altra cosa és que ell vulgui tornar. Per a mi és millor
que el recentment fitxat Garrido, jugador que en menys d'un any ha jugat al Reus B, Ascó,
Tortosa i Mas Pellicier i ara ha fitxat per la Rapitenca.
*Acabarà jugant el Tortosa amb 11 jugadors argentins? És possible, de moment n’hi ha 7.
Surrealisme total, si això ho expliquen a qualsevol soci del Tortosa abans de començar la tem-
porada haguessin dit que és impossible. En tres setmanes han arribat 8   jugadors. Hi ha direc-
tius que no estan d'acord amb aquest desembarcament. De moment, en el primer equip han
jugat 34 jugadors i la temporada no ha acabat. I aquesta setmana hi ha més baixes. Un
drama. En qualsevol cas, curiosa la dada: tres victòries i cadascuna amb un entrenador. Cal
esperar però la situació podria accelerar la marxa d’Arturo i la convocatòria d’eleccions.
*Eleccions CF Amposta. De moment se sap que el president actual es presentarà i també se
sent dir que hi ha un altre candidat, amb la qual cosa poden haver-hi eleccions com en la
darrera ocasió quan Toni Ruiz va perdre per un vot. 
*El senienc Ferran Tiscar ha tornat a casa després de la seva etapa al juvenil de la Rapitenca.
Debuts també de Juan i Khalid, del filial, amb el primer equip del Camarles. Marc Ruiz nou
fitxatge de l’Alcanar, procedent del Torredembarra.
*El capi del Camarles, Cristian, es va aixecar del llit per jugar el partit perquè tenia febra.
*Algú de la directiva de la Rapitenca veuria bé la tornada de Teixidó. Ara porten 4 setmanes
perdent i són el pitjor equip de la 1a. catalana; en les últimes sis jornades, només un punt.
*Subi, mister de l'Ametlla, té 7 baixes per diumenge. Potser s’hauria de plantejar fer-se la fitxa
per si fa falta jugar uns minuts. Subi se’n riu quan sent això i diu que “jo pagaria per poder
tornar a jugar a futbol”.
*La Floresta està disposada a adquirir la plaça d’un equip de 1a catalana.
*Jordi Fabregat està fent un gran treball al Guijuelo. Darreres 12 jornades, només una derrota. 
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: C.F. Ulldecona

JUVENIL CADET 

INFANTIL ALEVÍ  A 

PREBENJAMÍ ROIG PATUFETS

Nº9

BENJAMÍ A

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: UE R-Bítem.

2017 2018
FOTOS: Novart7
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

FIDEUÀ DE XIITAKE,ALGUES I ALLIOLI· 

VALORACIÓ

Fideuada de xiitake i algues
amb allioli
Cal tenir en compte l'oli que
s'afegirà en l'elaboració del
plat, ja que normalment per
poder enrossir els fideus es
necessita bastant volum, la
qual cosa incrementa altament el valor
calòric. Un dels components del plat és l'al-
ga kiziki, rica en iode, calci, ferro, potassi i
betacarotè i amb una proporció de proteïna
del 5-10%. També és indicada en situa-
cions de convalescència, osteoporosis,
embaràs i en determinades anèmies.
Actualment, és fàcil trobar diferents tipus
d'algues a gairebé tots els supermercats,
només és qüestió d'anar-se familiaritzant
amb el seu gust i la manera de cuinar-les.

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica 
Diplomada en infermeria

INGREDIENTS:
· 1 paquet de fideus de fideuà integrals
· Alga hiziki
· 2 Cebes grosses
· Salsa de soja o tamari
· Bolets Xiitake (o altres)

PREPARACIÓ:
En primer lloc posarem les algues en remull amb aigua i un
bon raig de salsa de soja (o tamari). L'aigua del remull la
utilitzarem després com a caldo per la fideuà. Mentrestant
en una paella gran, farem un sofregit amb la ceba. Deixa-
rem que es vagi confitant ben bé, si la salem una mica pri-

mer, anirà deixant tot el seu suc i es courà millor. Quan ja
estigui confitada hi afegim les algues remullades. Ho reme-
nem tot ben bé i ho deixem coure uns 10 minuts, llavors hi
posem els bolets i seguim remenant un parell de minuts
més, si veiem que ens queda sec (gairebé segur que ens hi
quedarà) hi podem afegir una copeta de vi blanc o del cal-
do d'haver-hi remullat les algues. Seguim couen tot junt
fins que s'evapori tot el líquid, llavors hi tirem els fideus, els
sofregim una bona estona (3-4 minuts) fins que comencin
a enrossir. Tirem la resta del líquid de remullar les algues (si
cal, hi afegim més aigua). No han de quedar del tot co-
berts. Ho deixem coure uns 5 minuts i ja podem apagar el
foc, tapem la paella uns minutets i a gaudir de la fideuà...

LA RECEPTA

ALLIOLI PER ACOMPANYAR:

INGREDIENTS:
· 1-2 alls
· Sal (al gust)
· 2 Dits de llet de soja
· Oli
PREPARACIÓ:
Posem l'all (pels que no els agrada l'all es pot fer sense), el
polsim de sal i la llet de soja al got de la batedora, hi anem
afegint l'oli fins que comenci a emulsionar, depenent de la
textura que vulguem hi podem afegir més oli. En aquesta
base s'hi pot afegir curri o un tros de remolatxa cuita o un
tros de pastanaga també una mica cuita o... el que vul-
gueu es tracta d'experimentar una mica, ah!, i si el primer
cop no se us qualla, no ho llenceu! Tot i no tenir l'aparença
d'allioli, també està boníssim per acompanyar tota mena
de cereals, verdures, llegums...

FOTOS: Novart7
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112
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MINERALS

SOLUCIÓ

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

PUBLICITAT

977  279 290
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la
teva casa  cinc indica que tindràs més d’una
oportunitat per enamorar-te. Per estar  tranquil
has de  dur  una vida  ordenada.

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser ara puguis  seduir  a la
persona que t’interessa .Si practiques esport
farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Taure
20/4 al 19/5

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  convida  a
treure  la teva  part més seductora. Respecte  a la
teva salut, en l’actualitat et trobes en un bon
moment  de forma.

En assumptes d’amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs ple d’encant. Respecte  a la
teva salut, la força que tens en aquest moment
si no  la utilitzes bé pot desgastar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes d’amor  és important  que sàpi-
gues gaudir dels petits detalls que t’ofereix  la
vida en aquest moment. Fes-te una revisió,
vés amb compte amb l’excés de colesterol.

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més equilibri
i unacomunicació que sigui més autèntica.
Respecte a la teva salut, avui tot transcorrerà
amb bastant  placidesa.

Cranc
22/6 al 21/7

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva parella.
Avui  no vols que res es quedi en l’aire. Per per-
dre els quilos que et sobren has de  ser més
intel·ligent a l’hora  d’alimentar-te.

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el contacte
amb  persones noves del sexe oposat. Respecte
a la teva salut, el teu ànim serà  alegre, de molta
confiança  en tu mateix.

Lleó
22/7 al 22/8

És  important  que et mostris  més flexible
amb la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun
tipus  de desengany. Per  estar bé  del tot  pot-
ser  necessitis  una mica més de descans.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d’avui per dedicar-hi més  temps
i sobretot més atenció a la teva parella.
Respecte a la teva salut, intenta millorar  o afi-
nar  més en els hàbits alimentaris.

Verge
23/8 al 21/9

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha
més passió en la teva vida sentimental.
Entres  en una etapa  de major activitat  men-
tal on els teus  nervis poden ser perillosos.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis seduir  tan  fàcil-
ment. Confia en la teva experiència en matèria
d’amor. Seràs més feliç si et retires per un temps
del món competitiu laboral.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront del
club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala gran i
despatx bany. Tel:
670516520

SERVEISÑ VARISÑ RELAXÑ LLOGUER 
PÀRQUING 

PLAÇA ESTADI
(FERRERIES-
TORTOSA)

639 594 527

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues

(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€

DISCRETO 
INDEPENDIENTE
Tlf. 664 149 258

HABITACIÓN 
POR HORAS

MÁXIMA DISCRECIÓN 

WHATSAP P

609  76 1  2 06

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Vols 
anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis 

més!
COMPRO VEHICLES, MOBLES 

I ESTRIS ANTICS.
PAGAMENT AL COMPTAT

691 30 22 41

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis

més!
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La nova unitat ofereix atenció
especialitzada i administració de
tractaments sense que el pacient
hagi d'estar ingressat, amb la
mateixa qualitat que la resta d'u-
nitats hospitalàries
- Compta amb 14 boxs de tracta-
ment, 4 consultes d'oncologia, 2
d'hematologia i una consulta
d'infermeria, entre d'altres.

L'Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta ha estrenat aquesta setma-
na el nou Hospital de Dia.
Aquesta unitat ofereix atenció
especialitzada i administració de
tractaments sense que el pacient
hagi d'estar ingressat. En aquest
sentit, contribueix a millorar l'efi-
ciència en l'assistència en garantir
una atenció personalitzada amb
els mateixos nivells de qualitat,
tècnics i professionals, que la
resta d'unitats hospitalàries, i per-
met al pacient tornar al seu
entorn familiar un cop acabada
l'assistència.
La nova àrea, amb una superfície
de 426 metres quadrats, corres-
pon a una primera fase del pro-
jecte global, i inclou una zona de
recepció de pacients, una sala
d'espera exclusiva, 14 boxs de
tractament, 4 consultes d'oncolo-
gia, 2 d'hematologia i una con-
sulta d'infermeria.
El funcionament de la unitat
requereix la coordinació de dife-
rents serveis de la resta de l'hos-
pital, com consultes externes,
laboratoris o farmàcia, entre d'al-
tres. L'àrea inaugurada aquesta
setmana també ofereix als

pacients i als familiars una millora
qualitativa en aspectes de confort
i intimitat, al mateix temps que
introdueix millores en les condi-
cions laborals dels professionals.
En general, altres experiències
d'hospitalització de dia, similars a
aquesta arreu de Catalunya, han
mostrat resultats satisfactoris en
el sentit que s'han reduït els rein-
gressos hospitalaris i s'ha millorat
l'adequació i la qualitat assisten-
cial.

L'acte d'inauguració ha comptat
amb l'assistència de David Elvira,
director del Servei Català de la

Salut; d'Ismael Piñas, gerent de la
Regió Sanitària Terres de l'Ebre;
de Candela Calle, directora

gerent de l'Institut Català de la
Salut; i de Ferran Bel, alcalde de
Tortosa.

Nou Hospital de Dia 
a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa


