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La PDE, a l’assemblea del mes de març, es pot plantejar dur a terme noves mobilitzacions

La ministra Tejerina ha anunciat aquesta setmana que hi haurà transvasaments nous si es disposa de l’acord necessari com ara, d’en-
trada, existeix amb el PSOE, un fet que no va ser així en plantejaments anteriors quan ERC va demanar la derogació del PHN i el
partit socialista va acceptar-la. La ministra no oculta que si es considera oportú, hi hauria transvasament a l’Ebre. Els moviments no
s’han fet esperar i la PDE (Plataforma en Defensa de l’Ebre), com a primer pas, s’ha afegit a un front comú d’àmbit ibèric per con-
trarestar transvasaments i privatització de l’aigua. La batalla continua. P3

Ferran Bel, com ja estava previst des de feia uns mesos, abandona la política local i, d’entra-
da, es dedicarà a la nacional i al PDeCAT. Meritxell Roigé serà investida alcaldessa de Tortosa
en un ple extraordinari, demà. Serà la primera alcaldessa de la història de la ciutat.     P4 i 24

Ferran Bel renúncia al càrrec d’alcalde de Tortosa

Alerta: 
El 155 pot accelerar el transvasament



DIVENDRES 9
DE FEBRER
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

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 

El Consell Consultiu de la Dona del Baix Ebre ha enllestit la unitat didàc-
tica amb què les diferents associacions de dones presentaran als escolars
de sisè de Primària de la comarca el contingut de l’exposició “Més enllà
del silenci. Oficis i dones rellevants del Baix Ebre”. La presidenta del
Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, acompanyada pel vice-
president responsable de l’Àrea de Serveis a les Persones, Lluís Espinach,
ha presidit la reunió d’aquest òrgan de participació ciutadana de la insti-
tució en què s’ha presentat aquesta unitat didàctica i s’ha renovat la doc-
tora en Pedagogia, Rosa Queral, en el càrrec de delegada del Consell
Consultiu.

El Consell Consultiu de la Dona
divulgarà entre els

escolars la memòria històrica

DEL TREBALL DE LES DONES AL BAIX EBRE

Editorial Comunicat de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia sobre les ingerències polítiques en el poder judicial i al Tribunal Constitucional 

L’Associació Jutges per la Democràcia ha fet públic un comunicat on critica les “ingerències polítiques” del govern espanyol al Poder Judicial i al Tribunal Constitucional per influir
en les resolucions sobre Catalunya. Segons l'informe i de manera constant es veuen obligats a recordar l'informe anual de la Comissió Europea sobre l'estat de la justícia en els
països de la Unió Europea. Espanya figura com el tercer Estat on un major percentatge de persones percep que la justícia no és independent. Segons els magistrats, «són “inter-
ferències inacceptables” que es produeixen davant el silenci del Consell General del Poder Judicial, un organisme que “precisament té com a missió fonamental defensar la inde-
pendència dels jutges”. Segons l'esmentat estudi, són les "interferències i pressions del Govern i polítiques" el primer motiu de la percepció de la manca d'independència adduït
per la ciutadania, així com novament, les inopinadas declaracions del Ministre de Justícia en relació a la investigació que se segueix al Tribunal Suprem, el denominat "Procés",
són poc respectuoses amb la separació de poders i la independència judicial. El Sr. Català pronostica amb total seguretat el futur processal dels investigats i anticipa sense cap rubor
les dates i el contingut de les resolucions judicials. Aquestes manifestacions desafortunades, informacions publicades en un diari d'àmbit nacional i no desmentides donen compte
dels contactes de membres del Govern, començant pel seu president, a magistrats del Tribunal Constitucional previs a la deliberació sobre l'admissió a tràmit del recurs interposat
pel mateix Govern contra la resolució del President del Parlament. El comunicat recorda que: el Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució i que els seus magis-
trats són independents i inamovibles en l'exercici del seu mandat, de forma idèntica als membres del poder judicial. És per això, que tals contactes són inadmissibles en un Estat
de Dret i no tenen altre objectiu que intentar influir en el sentit de la resolució a dictar per l'Alt Tribunal. El comunicat acaba dient que Jutgesses i Jutges per a la Democràcia
reafirma un cop més el seu compromís per la independència judicial. És imprescindible allunyar la justícia de tota sospita de parcialitat o manipulació, reclamant un poder judicial
fort i independent. I resulta obligat en un estat de dret respectar la funció desenvolupada pel Tribunal Constitucional, començant pel propi Govern.

Les flamants urnes de la
campanya de pressu-
postos «Decidim junts
sobre els pressupostos
municipals. Prioritzem
iniciatives» ja tornen a
lluir a l’Ajuntament
d’Alcanar i a l’Oficina
de Turisme. I és que
novament es decidirà
col·lectivament en qui-
nes actuacions s’inver-
teixen 40.000 euros del
pressupost del 2018.
“Amb renovada il·lusió, tornem a endegar la campanya
amb l’objectiu que la ciutadania trie les iniciatives que més
li agraden”, explica Joan Roig, regidor de l’àrea. I és que
Alcanar va ser pionera a les Terres Ebre en la posada en
marxa dels pressupostos participatius i ha aconseguit,
també, que la participació augmente any rere any. “El
2017 es van emetre més de 700 vots. Esperem que els
veïns i veïnes es tornen a mobilitzar per a fer escoltar la
seua veu”. Les persones majors de 15 anys poden votar,
fins al 2 de març, a les urnes instal·lades a la recepció de
l’Ajuntament i a l’Oficina de Turisme de les Cases, a qui-
nes iniciatives es destinen 40.000 euros dels pressupostos.

La campanya de pressupostos
participatius recull 21 propostes

ALCANAR

Deltebre tornarà a ser la capital del Carnaval el cap de setmana del 17 i 18
de febrer. Així, i sota el lema de “Xera Manuela!”, des de l’Ajuntament de
Deltebre s’ha organitzat un programa complet d’activitats en el qual des-
taca, una vegada més, la Rua que es realitzarà pels carrers del municipi.
Enguany el cap de setmana del carnaval a Deltebre presenta dues novetats.
Una primera, els menús gastronòmics del Carnaval que es realitzaran dis-
sabte a la nit amb l’objectiu de dinamitzar l’economia local i facilitar que la
gent que visita el municipi, així com els propis participants a la Rua, puguin
gaudir de la gastronomia del territori. Actualment són 7 els restaurants par-
ticipants i els menús presentats oscil·len entre els 15€ i els 28.50€. La
segona novetat fa referència al taller de màscares, dirigit als més menuts,
que donarà el tret d’inici al Carnaval de Deltebre i que es realitzarà el dis-
sabte pel matí, a les 11 hores, a la Biblioteca Delta de l’Ebre. El dissabte 17
de febrer, a banda del Taller de Màscares que es realitzarà pel matí, també
es realitzarà la Rua. Aquesta s’iniciarà a les 17 hores a la cruïlla entre l’a-
vinguda Assumpció i el carrer Robert Graupera.
A l’endemà pel matí, al Recinte Firal, es realitzarà la tercera edició del
Carnaval Caní amb la col·laboració de l’associació DeltaRescat. Finalment,
els més petits també tindran una cita al Carnaval amb la Festa Infantil del
diumenge a la tarda. Un acte que es realitzarà al Casal de l’Esport “Lo
Salat” i que comptarà amb animació, concurs de disfresses i xocolatada.

La Rua del Carnaval de Deltebre superarà
novament el miler de participants

AQUEST CAP DE SETMANA

Les Coves Meravelles i el Llagut Benifallet, al 2017, han
registrat 33.341 visites, prop d'un 4% més que l'any ante-
riort. Les Coves han tornat a obrir portes aquest gener des-
prés d'un mes en què han estat tancades. Ara es podran visi-
tar tots els caps de setmana, ponts i festius fins la Setmana
Santa en què ja obriran tots els dies fins al 4 de novembre.

Més de 33.000 visites el 2017

A LES COVES MERAVELLES I EL LLAGUT DE BENIFALLET

Dissabte 10 de Febrer: Vine pel matí al pavelló. 10h a 14 h
Inflables, Futbolí humà, Wikepout i moltes més sorpreses.
11h Taula dolça. 12 a 13h Taller de llaminadures a càrrec de
Mercè Martí (Vine disfressat farem entrega d'un pastís de lla-
minadures a la disfressa infantil més original).
I per la tarda Carnestoltes 2018. 17:30h. Concentració a la
plaça Dr. Maimó. 18 h Rua de Carnestoltes 2018 acompan-
yats pels CONTRACOP. 20h Arribada al pavelló (ubicació del
jurat). 20 a 21:30 h Festa a càrrec de Dj. Lluís Torralbo.
21:30 h Entrega de premis.

Actes Carnestoltes 2018

A L’ALDEA
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La senyora TRACEY AMANDA ROBERTS ha presentat un projecte d’amplia-
ció d’hotel d’animals de companyia, a la finca emplaçada al paratge Camí de
Sant Jeroni, polígon 8 parcel·la 8, d’aquest terme municipal, el qual té la con-
dició de sòl no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries de Planejament
vigents.
D’acord amb allò que s’estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 51 del
Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte presentat a informació pública
pel termini d’UN MES mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, al web municipal i en un diari de tirada general perquè durant el
citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les per-
sones interessades.
El projecte esmentat es podrà consultar al Departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, durant el termini anteriorment indicat.
Móra d’Ebre, 29 de gener de 2018                                                                       

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, en sessió de data 25 de gener de 2018, va aprovar inicialment el Pla d’or-
denació urbanística municipal juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, que forma part del Pla esmentat, el
qual se sotmet a consultes de les administracions públiques afectades i del públic interessat, així com, a informació
pública pel termini de quaranta-cinc dies durant els quals es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.
Així mateix, va acordar suspendre la tramitació de tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’e-
dificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets
i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits següents, en què les
noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic: àmbits de sòl urbà delimitats per un polígon d’ac-
tuació a excepció del PAU RE-7.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, a la Plaça
de la Vila, núm. 3, de 9 a 14 hores i al web www.vilalba.altanet.org
Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs.
Vilalba dels Arcs, 30 de gener de 2018 La secretària interventora,                                                                                                        

Eva Bernabeu Marin

AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS 
EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL POUM

Front comú d'àmbit ibèric per contrarestar
transvasaments i privatització de l'aigua

En el futur Pla Hidrològic Nacional

L'Acord Social de l'Aigua
en Defensa dels nostres
Rius i de l'Aigua Pública
s'ha posat en marxa amb
l'objectiu de contrarestar
les polítiques de cons-
trucció d'embassaments,
transvasaments i mer-
cantilització de l'aigua
que pot plantejar el futur
Pla Hidrològic Nacional.
Sota aquesta denomina-
ció, un centenar de
representants d'entitats i
de grups ecologistes,
diputats, càrrecs institu-
cionals, científics o
investigadors universita-
ris de l'àmbit de la
Península Ibérica –Estat
espanyol i Portugal- han
creat un front comú
ampli per contrarestar
les propostes que el
govern espanyol posa
sobre la taula en les
negociacions, principal-

ment amb els regants,
per tancar un Pacte
Nacional de l'Aigua. La
Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE), un dels
col·lectius instigadors
d'aquest acord, reclama
obrir el debat a tots els
agents implicats en polí-
tiques d'aigua alternati-
ves i compromesos a
actuar contra el canvi
climàtic amb la idea de
traslladar la discussió a
tots els territoris i trencar
el que considera un
monòleg de l'executiu
del PP.
El manifest, que s'ha fet
públic aquest mateix
dimecres –quan es com-
pleixen dos anys de l'últi-
ma manifestació antitrans-
vasament a Amposta-,
reclama un "gran acord
social" en matèria d'aigua
sobre la base de recupe-

rar rius, llacs i aqüífers
com un "patrimoni
ambiental públic" que
estigui al "servei de l'in-
terès general" en el con-

text d'una previsió futura
amb una "dràstica"
reducció de l'aigua dispo-
nible pel canvi climàtic.

La idea d'aquest front,
forjat durant les últimes
setmanes per un grup
reduït de vuit persones
sota la coordinació de la
Fundació Nova Cultura
de l'Aigua i amb la par-
ticipació de la PDE, és
obrir el meló del debat a
la Península Ibèrica i a
l'Estat espanyol en con-
cret sobre el Pacte
Nacional de l'Aigua que
intenta tancar en els
pròxims mesos el
govern del PP. Exclosos
d'aquestes converses
directament amb el
Ministeri d'Agricultura,
segons ha recordat el
portaveu antitransva-
sasment, Manolo
Tomàs, l'objectiu és
poder confrontar i
"guanyar la batalla de
les idees". La PDE, en
aquest context, s'havia
sentit sola, fins aquest
moment, defensant la
nova cultura de l'aigua
o "una altra forma de
gestionar els rius és pos-
sible" enfront de les
demandes que advo-
quen per un repartiment
del que consideren un
"recurs" econòmic de
primer ordre. Tot això,
però, ha recordat
Tomàs, no alentirà els
objectius. 
De fet, la PDE celebrarà
la seva setzena assem-
blea general el pròxim
mes de març amb la
idea d'informar la
població sobre l'estat de
la qüestió i el possible
plantejament de noves
mobilitzacions.

PDE

Noves
mobilitzacions

Un informe de la Càtedra d'Economia Local i
Regional (CELIR) de la URV relaciona, per pri-
mer cop, la disminució de l'ocupació a les
Terres de l'Ebre amb la pèrdua de població acti-
va dels últims anys. Així, la reducció de l'índex
d'atur d'un 17% registrada entre 2011 i 2016
-l'últim període estudiat- coincideix, a diferèn-
cia del que succeeix a la resta de Catalunya,
amb una disminució de la població activa de
més de 9.800 persones. Segons el director del
CELIR i coautor de l'informe 'Reducció de l'atur
i migracions recents a les Terres de l'Ebre', Juan

Antonio Duro, el territori no només ha experi-
mentat una major pèrdua de població immi-
grant durant els últims anys, sinó que, sobre-
tot, veu agreujada la seva situació per una
estructura poblacional envellida i l'emigració de
molts joves que marxen a estudiar i s'establei-
xen, per la manca d'oportunitats laborals, a
altres llocs de Catalunya. 
Tot plegat, segons Duro, obliga a posar el focus
sobre els problemes demogràfics i econòmics
amb una població envellida i un teixit socioe-
conòmic feble, fins i tot, a les zones urbanes. 

La URV vincula la disminució de l'atur a les Terres de l'Ebre 
amb la pèrdua de població activa

Un informe de la Càtedra d'Economia Local i Regional reclama mesures per retenir el talent i rejovenir l'estructura demogràfica

Els portaveus de la PDE, Joan Antoni Panisello I Manolo Tomàs, en la roda de premsa.
acn

La PDE reclama
obrir el debat del
Pacte Nacional
de l’Aigua



DIVENDRES 9
DE FEBRER
DE 20184

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*TORTOSA: el ple ordi-
nari de febrer va
començar amb el record
a l'exregidor socialista
Antoni Sabaté.
Pel que fa al ple,
Movem Tortosa va
demanar la gratuïtat
abans d'un mes de l'a-
parcament instal·lat a
tocar de la plaça del
Bimil·lenari, atès el baix
ús que en fan els con-
ductors. Tant els grups
del govern (PDeCAT i
ERC) com el PSC, a l'o-
posició, van incidir en
deixar més temps per
avaluar realment l'efec-
tivitat de l'aparcament,
que depèn del departa-
ment de Territori. En cas
que segueixi sense com-
plir els objectius fixats
demanaran mesures
alternatives al titular de
l'espai. L'altra moció, de
la CUP, apel·lava a fer
gratuïtes les places d'es-
tacionament que s'han
de construir al talús
situat als peus de l'hos-
pital, i a tocar de l'antic
cinema Fèmina. La pro-
posta no va tirar enda-
vant perquè, segons va
dir el govern municipal,
cap dels grans hospitals
de Catalunya disposen
d'aquest servei de
manera gratuïta. El ple
sí que va aprovar les
propostes del PSC per
instaurar un dia per al
record de les víctimes de
l'Holocaust i per exigir a
la Generalitat el paga-
ment del deute de les
escoles bressol, o una
altra, del Partit Popular,
per millorar la neteja de
la propaganda que
empreses i partits polí-
tics pengen a la via
pública.

*TORTOSA: aquest
mes de febrer es posarà
en marxa la campanya
"Joc Net a la Grada",
una iniciativa de
l'Ajuntament a través
de l'Edifici Jove Lo
Carrilet i l'Oficina Jove
del Baix Ebre amb la
finalitat de prevenir la
violència a les grades
durant els partits de fut-
bol base. 

*TORTOSA: la comuni-
tat educativa de
l’Institut Joaquin Bauha
triat el nou nom del
centre: Institut Dertosa.

Més Notícies

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha fet
pública aquest dimecres la seva renún-
cia al càrrec, prevista des de feia uns
mesos però, fins avui, no concretada.
En un ple extraordinari, ahir, es va fer
efectiva la renúncia. Ferran Bel ha estat
alcaldedurant gairebé 11 anys. En la
seva compareixença davant dels mit-
jans de comunicació, l'encara alcalde
de Tortosa ha fet una llarga llista d'a-
graiments. També ha recordat els més
importants eixos del que ha estat el seu
govern municipal, valorant especial-

ment la feina feta a l'apartat
d'Urbanisme amb la posada en marxa
del PINCAT, així com, entre d'altres
aspectes, la feina feta en l'apartat de
l'esport i l'acció social. Meritxell Roigé,
l'actual 2a Tinent d'Alcalde, regidora
d'Urbanisme i Mobilitat, obtindrà serà
la primera alcaldessa de la ciutat "en
els seus 2000 anys d'història".
Meritxell serà, doncs, investida alcal-
dessa en un següent ple extraordinari
que tindrà lloc demà dissabte, a les 12
h. (més informació a la plana 24)

Arriba a Tortosa la IV edició de Tortosantic, la Fira
Descarregada d'Antiguitats, amb la seva oferta
d'antiguitats, brocanteria i vintage que l'han con-
vertit ja en una fira referent al territori i a la demar-
cació. A Tortosantic s'hi poden trobar llibres,
mobles, quadres, làmpades, porcellanes, escultura i
tota mena de coleccionisme. El regidor de Fires de
l'Ajuntament de Tortosa, Emili Lehmann, ha presen-
tat aquesta proposta firal acompanyat per membres
de l'equip organitzador. Tortosantic 2018 se cele-
brarà al Pavelló Firal els dies 16, 17 i 18 de febrer,
amb un total de 1200 m2 d'exposició, desplegant al
públic les 14500 peces que s'hi podran trobar a la
venda, amb un total de 24 expositors.

Meritxell Roigé serà la primera dona alcaldessa de la ciutat

IV Fira Descarregada
d'AntiguitatsFerran Bel fa pública la seva renúncia

al càrrec d'alcalde de Tortosa
16, 17 i 18 de febrer al Pavelló Firal de Tortosa

Tortosa incorpora millores 
a les parades de bus urbà
I en posa de noves al Nucli Antic

La regidora de Mobilitat de
l'Ajuntament de Tortosa, Meritxell
Roigé, ha presentat aquest dimarts les
millores que l'Ajuntament  ha imple-
mentat en les parades de bus urbà de la
ciutat. Aquestes millores responen a
demandes ciutadanes i de les associa-
cions de veïns, i busquen oferir un millor
servei als usuaris del transport públic
municipal, així com potenciar el turisme
de cara als visitants de la ciutat. Entre
d'altres aspectes que han estat sotme-
sos a millores, destaca la comoditat a les

parades, amb la incorporació de bancs,
marquesines, i plafons informatius.
D’altra banda, la nova L3 que arriba al
Nucli Antic disposarà de més parades, i
també hi haurà preus del bitllet més
ajustats, amb un increment del topall
d'abonaments a preu reduït que passen
de 150 a 250 viatges, per a jubilats,
estudiants i famílies nombroses. Roigé
ha destacat que actualment hi ha expe-
dides més de 2800 targetes d'abona-
ment. Els nous indicadors de parada
s'han situat a 10 punts de la ciutat.

Dimarts passat, com a
resultat del diàleg entre
la Campanya pels
Sediments i la UNED,
Rafael Romeo, ex-presi-
dent de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre,
va presentar diferents
casos de gestió parcial de

sediments a la Conca de
l'Ebre, pros i contres. A
l'acte van participar
representants de les dos
comunitats de regants
del Delta, de l'IRTA, de la
UNED, de la Campanya
pels Sediments i de la
Plataforma en Defensa

de l'Ebre. Instat pels
assistents i per Miguel
Zueco, exdirigent de la
CHE ja jubilat que va
acompanyar-lo, Rafael
Romeo es va comprome-
tre a entrar en contacte
amb Manel Omedes,
cap de l'Oficina de plani-

ficació de la CHE, per
organitzar una reunió
amb tots els sectors
afectats amb la finalitat
de fixar les bases per a
un pla de gestió integral
dels sediments de la
Conca de l'Ebre. “No és
fàcil establir ponts de

diàleg quan hi han mol-
tes perspectives i interes-
sos que ens separen,
però ho intentem i espe-
rem arribar a solucions
per a una major sosteni-
bilitat i seguretat de la
Conca de l'Ebre i del seu
Delta”. 

Es planteja una reunió amb tots els sectors afectats per fixar les bases
per crear un pla de gestió integral dels sediments de la Conca de l’Ebre

Compromís adquirit per Rafael Romero, expresident de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
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AMPOSTA

Un turisme va sortir de
la via i va quedar
suspès aquest dimarts
sobre un marge de
pedra després de topar
contra una rotonda ele-
vada de la carretera T-
340, al terme municipal
Amposta, justament al
punt on conflueixen la
carretera entre
Amposta i
Masdenverge amb la
que condueix fins a
Freginals. Després de
sortir de la via, que es
trobava força mullada
per la pluja, el cotxe va
impactar contra un pi
que es trobava a la part
central de la mateixa
glorieta abans de que-
dar penjant sobre el
marge de pedra.
Sortosament, el con-
ductor i el copilot van
resultar ferits lleus.
Segons l’ACN, tots dos
van estar traslladats a
l'Hospital Comarcal
d'Amposta per revisar
el seu estat de salut.

Més notícies

Fiscalia sol·licita una
pena de quatre anys de
presó per al conductor
que va provocar un ac-
cident de trànsit a Am-
posta, el 22 de desem-
bre de 2016, causant la
mort d'una noia de 15
anys i un noi de 18. El
ministeri públic argu-
menta que, en el mo-
ment d'envestir la mo-
tocicleta en la qual
circulaven les dos vícti-
mes per la N-340, l'a-
cusat conduïa la seva
furgoneta sota els efec-
tes de la cocaïna, se-
gons van constatar les proves efectua-
des pels Mossos d'Esquadra.
Posteriorment a aquests fets, pels
quals havia quedat inicialment en lli-
bertat amb càrrecs, va ser enxampat
saltant-se la prohibició de conduir que
li havia imposat el jutge. El judici se
celebrarà els dies 12 i 13 de febrer al
jutjat penal número 1 de Tortosa. El
pare de la noia s’ha mostrat disconfor-
me amb la petició de presó del fiscal i

ha rebutjat que es parli del cas com
"un accident de trànsit". Les famílies
han fet una crida per a que tothom
qui vulgui compartir el seu desacord
amb la petició de pena del fiscal acu-
deixi els dies 12 i 13 de febrer al jutjat
de Tortosa per protestar.

Malestar a les famílies de Manel i Emma
per la petició del fiscal de 4 anys de presó 

Per al conductor que va provocar l’accident en què van morir els joves

Les famílies han fet una crida
per mostrar el desacord, al
jutjat de Tortosa, dilluns

Decomissen 156 cadups 
per al polp roquer

Davant del delta de l'Ebre

Inspectors de pesca del Departament d'Agricultura
han decomissat 156 cadups per a la pesca del polp
roquer en diversos punts davant la costa del delta de
l'Ebre. Els ormejos, repartits en quatre línies diferents,
no estaven identificats, és a dir, no consta l'embarca-
ció que els va calar. Es tracta d'estris simples de forma
cònica, oberts per un extrem i tancats per un altre,
fets de PVC o fang, que permeten capturar els cefalò-
podes que, instintivament, hi busquen refugi per que-
dar-s'hi a dins. Segons Agricultura, es tracta d'una
pesquera que es realitza a tot el litoral i és especial-
ment important per la flota de pesca artesanal del
delta de l'Ebre. En aquest sentit, el port de Deltebre
s'ha convertit en un dels que més captures de polp
roquer registra de tot el litoral.
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*LA GUÀRDIA CIVIL ha
decomissat 93 gànguils a
la Ràpita que s’estarien
utilitzant per a la pesca
furtiva. S’han localitzat en
el marc d’un operatiu
especial dut a terme a la
desembocadura de l’Ebre.

*DILLUNS es va donar el
tret de sortida a una nova
edició dels Tallers de
Cuina a l’Espai KM0 a
Amposta, amb la galera
com a protagonista i a
càrrec del xef i propietari
del restaurant l’Antic Molí
d’Ulldecona amb una
Estrella Michelin, Vicent
Guimerà. Un dels tallers
estarà dedicat al Vermut
rapitenc.

*EL CONSELL COMAR-
CAL DEL BAIX EBRE orga-
nitzarà enguany la
Trobada de la Gent Gran,
després d’alguns anys de
no fer-se. La presidenta
comarcal Sandra Zaragoza
ha presidit aquest dime-
cres el Consell Consultiu
de la Gent Gran en què
s’han elegit els membres
que constituiran la comis-
sió organitzadora d’a-
questa trobada. 
D’altra banda, l’ens
comarcal, a través de
l’empresa Baix Ebre
Innova, gestiona un curs
de formació professional
sobre neteja en espais
oberts i instal·lacions
industrials, subvencionat
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Aquest curs té una durada
de 210 hores i inclou 80
hores de pràctiques pro-
fessionals no laborals. Els
interessants en fer aques-
ta formació, que és total-
ment gratuïta, poden
adreçar-se a les oficines
de Baix Ebre Innova, al
polígon Venta Nova de
Camarles, trucar per telè-
fon al 977471735 (de
9.00 a 14.00 hores).

*LA RÀPITA: dilluns van
ser alliberades a la platja
del Trabucador 14 tortu-
gues rescatades per pes-
cadors locals. 
Segons Ràdio Ràpita, els
animals havien quedat
atrapats accidentalment
en xarxes de pesca, i han
pogut rebre atenció fins
recuperar-se abans de ser
retornades al mar.

Més notícies

L’Ajuntament de La Ràpita ha començat les obres de millora de la
pista de patinatge, que inclouen el tancament perimetral de tot l’e-
quipament i també la construcció de dos vestidors addicionals als
dos existents, de manera que els esportistes en podran fer un ús en
millors condicions i també més competicions i de relleu més fluid de
les que fins ara era possible. La inversió d’aquesta important actua-
ció s’eleva a 273.360 euros. “Amb els treballs que ja hem posat en
marxa, de tancament perimetral i de construcció de dos vestidors,
es podrà donar un ús més ampli a l’equipament, en horaris, amb
millor climatització, i ampliem modalitats que fins ara no era possi-
ble practicar pel fet que és una pista oberta”, ha explicat l’alcalde
Josep Caparrós.

Dotze restaurants de La Ràpita participen enguany a la cin-
quena edició de les Jornades Gastronòmiques de La Galera,
que s’inicien el 9 de febrer i s’allargaran fins al 4 de març i
tindran lloc tant al nostre municipi com a Alcanar, l’Ametlla
de Mar i l’Ampolla. Este esdeveniment gastronòmic que posa
en valor un dels crustacis més saborosos de la nostra costa,
compta amb el suport del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
En aquesta nova edició, un total de 44 restaurants oferiran
menús centrats en la cuina d’un marisc que s’ha revaloritzat
molt en els últims anys, no en va té un gust especialment
potent i suculent.

La Ràpita emprèn les obres de
millora de la pista de patinatge

La inversió s’eleva als 273.360 euros

S’enceten les V Jornades
Gastronòmiques de la Galera

Avui divendres, a la Ràpita, Alcanar, l’Ametlla i l’Ampolla

La  presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra
Zaragoza, s'ha reunit aquest dimarts amb responsables de
la Fundació Mercè Pla amb l'objectiu de conèixer de pri-
mera mà els serveis i les instal·lacions d'aquesta entitat
ebrenca dedicada a l'atenció de les persones amb discapa-
citat intel·lectual. La institució comarcal presta els serveis
de transport escolar i transport adaptat als alumnes i treba-
lladors discapacitats dels centres d'aquesta Fundació.
Diàriament, els autobusos del Consell Comarcal transpor-
ten, des de diverses localitats del Baix Ebre, un centenar
d'alumnes a l'Escola Verge de la Cinta i prop de mig cen-
tenar més als centres ocupacionals de Campredó.

Visita de la presidenta, Sandra Zaragoza

Suport del Consell Comarcal del
Baix Ebre a la Fundació Mercè Pla

Sandra Zaragoza va estar a l’Escola i al Centre Ocupacional Verge de la Cinta.

L’Ajuntament de
Deltebre ha adaptat
un equipament per
al Centre de
Desenvo lupament
Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP)
donant compliment
a un dels 34 expe-
dients desfavorables
de l’auditoria enca-
rregada pel govern
municipal. Segons
l’expedient, l’antic
equipament, de pro-
pietat privada, “va
ser llogat al maig de 2015, just dies abans de les eleccions, sense res-
pectar els criteris de lliure concurrència i ascendint a un valor contrac-
tual de 236.000€ durant 10 anys, sense incloure ni manteniment ni
subministraments però si unes despeses d’arranjament previstes en el
mateix contracte per quasi 40.000€”. L’import total del valor del con-
tracte es preveia distribuir en 171.000€ a càrrec de l’Ajuntament i
65.000€ a càrrec de la Fundació Privada Mercè Pla. “L’acord signat per
l’anterior govern també detalla que, si és el cas que l’Ajuntament res-
cindeix el contracte, com així ha estat, l’administració estarà obligada
a pagar 350€ cada mes al propietari en els 10 anys”. L’alcalde, Lluís
Soler, ha remarcat que “la millor solució per ubicar el CDIAP era ade-
quar un dels equipaments públics existents, un fet que suposa una des-
pesa menor a la del valor contractual signat”. El nou CDIAP està al
carrer Ramon i Cajal. Ha tingut un cost del voltant de 42.000€

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Deltebre estrena nova 
seu per al CDIAP

Visita de l’alcalde Lluís Soler al nou equipament.
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DO TERRA ALTA

El proper dilluns 12 de
febrer a les 11h tindrà
lloc a Gandesa, a la seu
del Consell Regulador
de la Denominació
d’Origen Terra Alta
(Crta. Vilalba, 31) la
signatura del conveni
de col·laboració entre la
DO Terra Alta i la
Conselleria d’Empresa i
Coneixement amb
motiu de la celebració
del concurs internacio-
nal Grenaches du
Monde el pròxim mes
d’abril. La roda de
premsa estarà presidida
per Joan Arrufí, presi-
dent del Consell
Regulador de la
Denominació d’Origen
Terra Alta, Joan Aregio,
secretari d’Empresa i
Competitivitat, i Carles
Luz, president del
Consell Comarcal de la
Terra Alta.

Conveni de
col.laboració 

A la Terra Alta, el Consell Comarcal va
informar del retorn dels alumnes a
casa al llarg del matí de dimarts,
segons Protecció Civil, tot i que a pri-
mera hora es van anul·lar nou rutes i
es van tancar les escoles del Prat del
Compte (5 estudiants) i a La Pobla de
Massaluca (22) com a conseqüència
del temporal, per la neu. Segons
l’ACN, en total, 216 alumnes no van
poder arribar a l'escola, el mateix

dimarts. Les rutes anul·lades a la Terra
Alta foren Arnes-Bot-Gandesa,
Caseres-Gandesa, Corbera d'Ebre-
Gandesa, Horta de Sant Joan-
Gandesa, La Fatarella-Gandesa, La
Pobla de Massaluca-Vilalba dels Arcs-
Gandesa i Prat de Comte-Pinell de
Brai-Gandesa. La situació, avançada la
setmana, s’ha anat normalitzant des-
prés de la situació que es va viure per
les fortes nevades.

La neu obliga a cancel·lar 7 rutes
escolars a la Terra Ata

Dimarts passat
L'exalcalde de Flix
Antoni Sabaté va
morir la matinada
d'aquest diumenge
als 63 anys, a
l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús
(Tortosa) arran d'un
càncer. L'exalcalde,
germà del socialista
Xavier Sabaté, va
entrar com a regidor
al consistori flixanco el 1983; el 1987 va ser escollit
alcalde i va governar fins al 2003. Del 1999 al 2003
va ser diputat al Parlament. Sabaté també va ser
diputat provincial de la Diputació de 1983 a 1999 i
conseller del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de
1988 a 1999. Va ser nomenat director dels Serveis
Territorials de Cultura a l'Ebre del 2004 al 2010, i res-
ponsable d'Acció Territorial a l'Ebre del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques del 2007 al
2010. Dins de la formació socialista, on va començar
a militar el 1983, va ser primer secretari de la
Federació XVI del PSC de les Terres de l'Ebre. Del
2011 al 2015 va ser regidor de l'Ajuntament de
Tortosa. Des de feia uns anys, vivia a Jesús, on estava
força integrat.
El funeral es va celebrar diumenge passat a l'església
parroquial de Flix.

Mor l'exalcalde de Flix,
Antoni Sabaté

Als 63 anys

acn

La presidenta del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim,
ha assistit aquest dilluns a l’acte que
s’ha celebrat a l’Ajuntament de Móra
la Nova amb motiu del dia 5 de fe-
brer, festa de Santa Agda, patrona
de les dones i festivitat molt celebra-
da per les dones de la Ribera d’Ebre.
En el transcurs d’aquest acte, s’ha
homenatjat a Pepita Pedret, una àvia
de Móra la Nova que ha arribat a l’e-
dat de 100 anys. L’àvia centenària ha
estat acompanyada de la seva ger-
mana i per totes les dones assistents
a l’acte institucional. 

La festivitat de
Santa Agda és
viva i molt cele-
brada a molts
pobles de la co-
marca, amb un
element comú:
aquest dia les
dones manen als
pobles i els homes es queden a casa o les serveixen a
elles, en actes tan tradicionals com la processó i la bene-
dicció de les coques o el berenar servit per senyors que
es fa a Riba-roja d’Ebre, on aquesta festa és d’Interès
Comarcal. Tot plegat la festa de Santa Agda ha omplert
d’activitat els pobles de la Ribera els darrers dies.

El Consell Comarcal de la Ribera se suma a l’homenatge 
d’una àvia centenària de Móra la Nova

Santa Agda, festa 
d’Interès Comarcal
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*ACCIDENT: un home
de 38 anys va morir
diumenge atropellat a
la carretera N-340 a
l’Aldea. Hauria accedit
a la calçada sense que
el camioner l‘hagués
pogut esquivar. La
principal hipòtesi és
que  fou un suïcidi.

*EL CONSORCI DEL
MUSEU DE LES TE,
d’Amposta, ha presen-
tat el projecte “Museu
inclusiu, un museu per
a tots”, un projecte
integrador, obert a tot-
hom, que afavoreix la
formació laboral i lluita
contra la discriminació.
Hi participen sis ajun-
taments: Alcanar,
Amposta, Freginals, S.
Bàrbara, la Ràpita i
Godall.

*EL SECTOR DEL
MOBLE de la Sénia
s’ha reunit amb Àngels
Chacón, directora
d’Indústria, per  refer-
mar la seua recupera-
ció.

Més
notícies

El portaveu del grup
d’Esquerra Republicana
al Baix Ebre, Enric Adell,
ha donat resposta a les
declaracions de Kilian
Franch Arqués, president
comarcal del PDeCAT al
Baix Ebre, que ha dema-
nat, apel·lant a la ‘co-
herència’, que Esquerra
trenqui l’acord amb el
PSC al Consorci de Políti-
ques Ambientals del Baix
Ebre i el Montsià (COPA-
TE), al Consorci per al
Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià (BE-
MO) i al Grup d’Acció
Local (GAL) Mar de l’E-
bre. Adell ha afirmat que
‘barrejar l’àmbit partidista amb altres àmbits dins d’organismes com
aquests, que tenen un alt component tècnic, o bé una presència ma-
joritària d’entitats privades sense finalitats lucratives en l’assemblea o
junta, no ens agrada; preferim prioritzar-ne un bon funcionament,
amb eficiència i eficàcia’. Adell ha recordat que el PDeCAT està man-
tenint un pacte de govern amb el PSC a la Diputació, ‘una de les ad-
ministracions locals més importants del país’, malgrat que té l’alterna-
tiva de fer un govern sobiranista amb Esquerra Republicana. ‘El senyor
Franch i el PDeCAT haurien de practicar la coherència que demana als
altres, trencant el pacte de govern que manté a la Diputació amb el
PSC, un partit que dona suport al 155’, ha afirmat Adell.

El Consell de Participació Ciutadana va generar una nombrosa
assistència al Saló de Plens de l’Ajuntament aldeà. Durant la sessió
es va presentar el Pla de Dinamització del Comerç de l’Aldea.
Aquesta iniciativa ha estat encomanada per part de la regidoria de
Comerç a Pymeralia, una empresa amb molta experiència i solvèn-
cia en temes de comerç. Aquest Pla pretén professionalitzar, pro-
mocionar i, en definitiva, dinamitzar “el nostre nombrós comerç de
proximitat”. El Pla inclourà formació, coordinació amb les accions
directes i campanyes publicitàries específiques i generals i prestarà
especial atenció a la utilització de les noves tecnologies. “Seran
objectius prioritaris la motivació del comerç local, creació de siner-
gies entre turisme i comerç i promoure i incentivar la compra al
nostre comerç local”. “Durant la nit es va presentar el nou logotip
anomenat ALCOTUR que juga amb la terminologia i colors corpo-
ratius del nostre municipi. Aquest mes de febrer ja assistirem a la
creació d’un portal web de ALCOTUR, on s’identificarà l’oferta
comercial i l’oferta turística de l’Aldea”.

Esquerra Republicana demana
‘coherència i valentia al PDeCAT’ 

Pla de dinamització del 
comerç aldeà

Per trencar el pacte de govern amb el PSC a la Diputació
Amb l’objectiu de promocionar-lo

Activitats
d'aquest mes de febrer 

a l'Ampolla

8 restaurants locals participen a les Jornades Gastronòmiques de la Galera

Els comerços adherits a l'Associació
d'Empresaris de l'Ampolla (ADELA), en el
marc de la campanya ADELA in LOVE, sor-
tejaran entre les compres superiors a 10
euros que es realitzin fins avui divendres tres
menús a un dels restaurants participants en
l'activitat. Així mateix, cal informar que un
total de vuit restaurants de l'Ampolla parti-
cipen des d’avui i fins el 4 de març a les V
Jornades Gastronòmiques de la Galera de les

Terres de. Els locals que participen en aques-
ta iniciativa són: Can Piñana; Casa David;
Casa Llambrich-Juani; Club Nàutic-Casa
Montero; Lo Goleró; Rafa; Roca Plana; i Sol. 
Finalment, dir que avui i demà dissabte arri-
ba el Carnaval a l'Ampolla. Hi haurà Rua
infantil, Festa del Pijama i Correbars, el
Pregó de Sa Majestat Carnestoltes, Rua de
Carnestoltes, sopar popular amb l'orquestra
Agora i disco mòbil.

Desplegament
de fibra òptica 
a l’Aldea

Es farà efectiu aquest 2018

Durant el Consell de Participació Ciutadana de l’Aldea, l’empresa de
Telecomunicacions MÁSMÓVIL va fer la presentació del pla de desplegament
de fibra òptica a la ciutadania aldeana.
“Aquest projecte que es farà efectiu durant aquest any 2018 podrà fer gaudir
dels avantatges de la Fibra Óptica a més de 1200 llars del nostre municipi”.
El desplegament, que respectarà escrupolosament el disseny de les façanes
dels edificis, suposarà un mínim impacte visual i permetrà que les millores tèc-
niques que comporta aquest servei puguin millorar la competitivitat de les
empreses i comerços locals així com afavorir la velocitat del servei a tots els
domicilis aldeans que s’hi vulguin connectar.

Enric Adell, portaveu del grup d’ERC al Baix Ebre.
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‘XARXA MONTSIÀ JOVE’

El Consell Comarcal del
Montsià a través de la
Xarxa de Serveis
d’Informació Juvenil
“Montsià Jove”, inte-
grada per tots els Punts
d’Informació Juvenil del
Montsià, ha organitzat
un curs de directors de
lleure educatiu, el qual
es durà a terme al Casal
Cultural el Maset de la
Ràpita. El curs s’imple-
mentarà del 17 de
febrer fins al 19 de
maig durant els caps de
setmana, a fi que les
persones interessades
puguin compaginar-hi
els seus estudis o jorna-
da laboral.  
Les places són limitades
i les inscripcions es
poden realitzar als
Punts d’Informació
Juvenil dels ajunta-
ments del Montsià,
Oficina Comarcal i
Oficina Jove del
Montsià.

Consell
Comarcal del
Montsià

L’Estat segueix sense
posar un nou calendari a
la implementació de les
mesures per desviar els
vehicles pesants obli-
gatòriament de l’N-340
a l’AP-7 i bonificar gra-
tuïtament el trànsit per
l’autopista de veïns entre
Alcanar i Vilafranca, pre-
vista per l’1 de gener
d’enguany. El delegat del
govern espanyol a Cata-
lunya, Enric Millo, asse-
gura que es farà el desviament de camions de l’N-340 cap a l’AP-7,
tal com havien acordat el Departament de Territori i el Ministeri de
Foment, però evita posar data. Assegura que no hi ha cap canvi i que
només s’estan ultimant els detalls per fer possible l’aplicació de l’a-
cord. “Es posarà en marxa al més aviat possible", ha assegurat. Els
veïns del territori demanen el desdoblament de l’N-340, però també
que es construeixi un tercer carril a l’autopista i rebutgen que es des-
viïn obligatòriament els camions amb bonificacions quan reclamen
una gratuïtat total de l’AP-7 per tots els vehicles. 
La indignació ha crescut després de l’accident del cap de setmana

passat, amb 3 víctimes de l’Arboç. “No s’ha complert l’acord i el que
sí que tenim ara són 3 morts més”. Segons l’acord entre administra-
cions, el trànsit estarà bonificat amb un 42,5% de descompte per als
camions de pas i en un 50% per als locals. L’altra mesura principal és
la gratuïtat per als turismes entre Alcanar i Vilafranca sud, sempre i
quan el viatge d’anada i tornada es faci amb un màxim de 24 hores.

El senador republicà Miquel Aubà ha pre-
guntat, durant la sessió de control al
Govern celebrada aquest dimarts al Ple
del Senat, sobre el retard en l’aplicació de
les mesures per descongestionar l’N-340
amb bonificacions per als vehicles que cir-
culen entre els peatges de l’autopista AP-
7 entre Alcanar i Vilafranca del Penedès, i
el desviament obligatori dels camions.
Davant la manca de concreció i l’absència
d’autocrítica del ministre de Foment,
Íñigo de la Serna, en la seva resposta, li ha
etzibat: ‘Quants accidents i víctimes mor-
tals més haurem de lamentar i patir a l’N-
340, al pas per les Terres de l’Ebre i
Tarragona, per la negligència i la ino-
perància del seu govern?’. El senador li ha recordat que ‘a causa
del famós article 155, ara la responsabilitat de fer efectives aques-
tes mesures per evitar els accidents, la congestió i el col·lapse que
pateix l’N-340 al pas per les Terres de l’Ebre, Tarragona i el Baix
Penedès recau de manera única i exclusiva en el seu govern’, fent
referència a l’accident amb víctimes mortals que es va produir el
passat cap de setmana ‘en un tram en què des de l’1 de gener no
hi hauria d’haver circulat cap camió, si s’haguessin aplicat les
mesures a què es van comprometre’. Aubà li ha fet saber que ‘la
indignació dels ciutadans és màxima davant la negligència i la
irresponsabilitat del govern’, com també pel fet que ‘ningú hagi
assumit cap responsabilitat ni hagi explicat els motius del retard’.
A més d’exigir-li que ‘de manera immediata’ apliquin les mesures
compromeses, Aubà li ha demanat ‘la gratuïtat total dels peatges
per a tots els vehicles i transportistes que circulen per aquests
trams de l’AP-7, fins que s’acabi la concessió l’any 2019’.

Sense data per les 
bonificacions de l’AP-7

‘Quants accidents i víctimes més
hem de lamentar a l’N-340 per la
negligència del govern espanyol?’

Millo ratifica que es desviaran els camions ‘però no sé sap quan’

Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla, ocupa la
presidència de l’AMI, de manera provisional

Per la renúncia de Neus Lloveras

Neus Lloveras ha deixat de ser presidenta de
l'Associació Catalana de Municipis (AMI).
L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha argumentat
que es retira perquè l'AMI mereix una presidència
que pugui estar "al 100%" al càrrec, i opina que ella
no ho pot estar perquè ja està finalitzant la seva
carrera.
L'AMI es reunirà a mitjans de març per decidir qui
ocupa la presidència que, ara de manera provisional,
passa en mans del fins ara vicepresident primer, Jordi
Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.

Nadal trasllada a la CNMC la reclamació
dels diners pagats pel Castor

El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, ha traslladat a la Comissió Nacional
dels Mercats i de la Competència (CNMC) la responsabilitat d'exigir el
retorn dels pagaments efectuats pels consumidors en la factura de gas
per retornar el crèdit de 1.350 ME de la indemnització a l'exconces-
sionària del projecte Castor. L'organisme regulador de la competència
va anunciar el passat dimecres que paralitzava, a partir de la liquidació
provisional del sistema gasista de novembre de 2017, la devolució del
crèdit donant compliment a la sentència del Tribunal Constitucional
que anul·lava l'operació financera arran de la renúncia a la concessió
per part d'Escal UGS. Nadal, que en la seva compareixença al Congrés
del mateix dimecres es va limitar a apuntar que la decisió dispararia els
litigis per part dels bancs creditors –Santander, Caixabank i Bankia- ha
reconegut que, de moment, els consumidors no notaran aquesta deci-
sió a la seva factura.

Entrada al peatge de l'AP-7 a l'Ametlla de Mar. Miquel Aubà, diputat
republicà



Narcòtics Anònims és una
associació d'autoajuda que té
com a objectiu donar suport a
les persones afectades per les
drogues i que se'n volen sortir.
Mitjançant grups d'ajuda
mútua, i a través d'un progra-
ma de dotze passos, ajuden a
totes aquelles persones que
volen deixar de consumir.
Parlem amb Álvaro, membre de
NA:

Més Ebre: Coneixem Alcohòlics
Anònims però tot i que
Narcòtics Anònims està present
a 132 països, amb més de
55.000 grups setmanals, l'enti-
tat és poc coneguda a
Catalunya.
Narcòtics Anònims: Sí, tot i que
el primer grup que es va formar
a tota Espanya va ser el Grup 84
a Barcelona l'any 1984 i s'ha
anat expandint per tot l'estat
espanyol. Avui en dia NA comp-
ta amb molts grups al llarg de la
setmana a les grans ciutats com
Barcelona, València, Eivissa,
Alacant, Madrid, Sevilla,
Màlaga, Bilbao, etc. Des de fa
un temps va sorgir la necessitat
d'expandir els grups a localitats
més petites com podria ser:
Reus, Cervera, Vic, Tortosa...
Narcòtics Anònims va sorgir de
la necessitat que els addictes,
que havien consumit altres dro-
gues a més de l'alcohol, els hi
costava identificar-se i sentir-se
còmodes en altres confraterni-
tats, d'aquí neix aquesta asso-
ciació, degut als canvis en rela-
ció a les drogues habituals de
consum.

ME: En què consisteix el pro-
grama d'autoajuda?

NA: Es basa amb el valor
terapèutic d'un addicte que
ajuda a un altre a través de les
seves vivències, ja que l'expe-
riència ens ha ensenyat que
l'addicte és la persona que
millor pot entendre i ajudar a un
altre addicte. Les reunions estan
formades únicament per addic-
tes en recuperació. No estem
obligats a res, cadascú és lliure a
venir quan vulgui, no estem afi-
liats a cap altra organització, no
obliguem a ningú que firmi cap
document, ni a què faci cap
promesa. No estem associats a
cap grup polític, religiós, ni poli-
cial, i no estem sotmesos a la
vigilància de ningú. Qualsevol
persona pot unir-se a nosaltres
sense que importi la seva edat,
raça, identitat sexual, credo,
religió... I per últim, i no menys
important, les reunions són
totalment confidencials i anòni-
mes, cosa que ens dóna molta
llibertat per a poder expressar-
mos sense cap por, ni condicio-
nats per res ni ningú.

ME: S'ha format un grup a les
Terres de l'Ebre

NA: Sí, des del dia 15 de juny
del 2017 estem fent sessions
tots els dijous de 19 h a 20:30
h, a l'edifici del carrer nou de
Santa Clara número 22, al casc
antic, darrere de l'hospital
Verge de la Cinta. Allí és on fem
les reunions i donem informa-
ció, tant per a persones amb
problemes d'addicció com per a
familiars o qualsevol persona
interessada.

ME: Reconèixer que s'està
malalt i volgué curar-se, seria
el primer pas per ser membre
de NA?
NA: Ja que la malaltia de l'ad-
dicció no entén d'estatus
socials, creences, ni nivell
adquisitiu, Narcòtics Anònims
només demana que el membre
tingui el desig de voler deixar
de consumir. Això ens dóna una
llibertat enorme perquè qualse-
vol membre pot venir, provar-
ho i, marxar en qualsevol
moment si ell creu que aquest
no és el seu lloc.

ME: En quins tipus d'addiccions
actua NA?

NA: Narcòtics Anònims ajuda a
deixar qualsevol substància, ja
sigui drogues il·legals o legals,
inclòs l'alcohol.

ME: Quin cost té ser membre?
NA: No tenim quotes d'inscrip-
ció ni es paguen honoraris. És
totalment gratuït. Narcòtics
Anònims s'autofinança de les
aportacions voluntàries dels
seus membres.

ME: Si coneixem persones en
aquestes situacions, com hem
d'actuar?

NA: Des de la meva experièn-
cia, jo em vaig trobar amb el
problema de què desconeixia
que les drogues creaven una
malaltia, perquè jo pensava que
era un viciós sense remei.
També desconeixia que hi havia
uns grups d'ajuda, on la gent
aprenia a viure sense drogues i
podia refer la seva vida. Així
que crec que és molt important
informar a l'addicte i al seu
entorn sobre el problema en
qüestió, i la seva solució, ani-
mant-lo a assistir a una reunió o
a trucar per telèfon als números
que tenim disponibles. I sobre-
tot, crec que necessiten com-
prensió i ser escoltats.

ME: Quins consells donaria?

NA: Jo com a membre he après
que els consells serveixen de
ben poc per un addicte, així que
el que sí que puc dir és que, jo
vaig viure en primera persona
l'infern de les drogues junt amb
el dolor i el sofriment que tot
això comporta. Em vaig sentir
perdut molts anys amb el senti-
ment de no encaixar en cap lloc,
i ho vaig perdre absolutament
tot. Vaig provar tot tipus de
teràpies, professionals, fugides
geogràfiques, medicacions i
inclús vaig recórrer a la fe i res
em va servir fins que vaig trobar
Narcòtics Anònims. Allí vaig
sentir que hi havia persones
com jo, que m'entenien i que
havien passat pel mateix camí
que jo. Aquelles persones por-
taven una vida totalment nor-
mal, lliures de drogues i eren
feliços. Allí no em van obligar
mai a res, podia anar quan vul-
gues i si ho necessitava, ells
estaven allí per ajudar-me, per-
què així s'ajudaven a ells matei-
xos. A mi m'està funcionant. Jo
he refet la meva vida i em sento
viu. Així que animo a tot aquell
que cregui tenir problemes amb
drogues que es doni l'oportuni-
tat de coneixents.

ME: Les reunions setmanals es
fan a Tortosa. Com es pot con-
tactar?
NA: Tenim un telèfon disponi-
ble les 24h els 365 dies de l'any
que és el 93 268 02 09, també a
la pàgina web www.narcotico-
sanonimos.es, on trobareu els
horaris i direccions dels dife-
rents grups junt amb molta més
informació ampliada per a resol-
dre qualsevol dubte i, per últim,
el dijous de 19 a 20:30 h al
carrer nou de Santa Clara núm.
22 de Tortosa.
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Isabel CarrascoNarcòtics Anònims
ÀLVARO, MEMBRE DE N.A.

PARLEM AMB

Jo he refet la meva vida i em sento viu

“L'experiència
ens ha ensenyat
que l'addicte és la
persona que
millor pot

entendre i ajudar
a un altre
addicte”

“Donem
informació, tant per
a persones amb

problemes d'addicció
com per a familiars o
qualsevol persona
interessada”

“Narcòtics
Anònims no es

centra amb la droga
en concret, sinó
amb la malaltia de
l'addicció i les seves
conseqüències”

“Em vaig sentir
perdut molts anys
amb el sentiment de
no encaixar en cap
lloc, i ho vaig

perdre absolutament
tot”

“Necessiten
comprensió i ser

escoltats”
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Diumenge, Arturo Llorca, president del CD Tortosa,
visitarà el plató de Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre
(22.30 hores). Serà la darrera vegada que ens visita
com a president del Tortosa. Aviat hi haurà assemblea
i també s’obrirà el procés per a les eleccions, si han de
fer-se (me sembla que no caldrà). 
Arturo ja va informar que farà costat al club i a la junta
fins que sigui necessari. Però es podria dir que ja està
en la recta final de la seua etapa com a president.
La veritat és que a la televisió el trobarem a faltar. Ens
ha deixat grans programes i grans titulars. Queda el
darrer cartutx per parlar-ne d’una temporada que
encara està en marxa però que, passi el que passi,
estarà marcada per un cúmul d’errors encadenats un
darrera de l’altre des del mes de juny de l’any passat.
Després d’anys a Segona catalana, l’obsessió d’Arturo
era sortir d’aquesta categoria. Hi ha una sensació de
que sembla que l’esforç ja tenia premi amb l’ascens. I
que llavors ja estava tot fet. 
I la nova temporada necessitava de moltes atencions i
gestions que no han funcionat, principalment la depor-
tiva. Tindrem bústia de preguntes de socis per Arturo.
Per tant, programa força interessant i que també
comptarà amb Jordi Pérez, a la segona part, per parlar
de si hi ha eleccions al CF Amposta. 

Michel 

Què ens dirà Arturo? 

La temporada passada, l'últim classificat de la 1a catalana
va ser el Morell amb només cinc punts. Ara és el Valls qui
ocupa aquesta posició amb només 12. Tan malament
estan les coses per als nostres representants de la provín-
cia?. En qualsevol cas, és antirentable estar en aquesta
categoria. Només cal veure el Catllar que va passar de la
1a catalana a la tercera, o el Torredembarra que va pel
mateix camí. Militava a 1a. fa tres temporades i ara va
dirigit també a Tercera. O el Morell que pot passar de
Tercera divisió a tercera catalana. 
Els nostres representants ebrencs, més del mateix. El
Jesús i Maria la passada lliga es va retirar de la 1a catala-
na en plena campanya, l'Amposta va perdre aquesta
categoria fa tres temporades i el Tortosa que aspirava al
retorn a la 1a catalana potser ara es penedeix d'haver
pujat. La Rapitenca se’n sortirà, però ho està fent patint. 
No aporta res estar a la 1a. catalana. El Tortosa no té més
socis o més espectadors, ni millors resultats. Tot el con-
trari, culebró cada setmana. L'Amposta somia amb l'as-
cens, però si l’aconsegueix també serà per a sofrir. Entenc
que és important tenir aspiracions i voler pujar però com
veuen no és rendible estar a la 1a. catalana per a gairebé
cap equip de la província. Llavors, per què hi ha la 1a
catalana? Quin invent fou aquesta categoria, tant maleï-
da com la Segona divisió B.

L’opinió de Joaquin Celma. 

L’invent de la 
Primera catalana

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 

CONVIDATS: ARTURO LLORCA, PRESIDENT DEL CD
TORTOSA. A LA SEGONA PART DEL PROGRAMA
(23.15 H), JORDI PÉREZ, CANDIDAT A LA

PRESIDÈNCIA DEL CF AMPOSTA. Analitzarem també
el partit de l’Ascó amb Sergi Masqué

22.30 h

SEGUEIX L’ACTUALITAT A: 

FUTBOLEBRENC.COM

Fa dues setmanes, explicàvem que Toni Ruiz estava estudiant presentar-se a les elec-
cions del CF Amposta del dia 25. Finalment, la possibilitat de ser un candidat quedarà
en res. El propi Ruiz ho explicava: “he rebut mostres de suport de socis per formar un
grup de treball i poder presentar-nos. I estic molt agraït a tota la gent que s’ha interes-
sat. No obstant, han passat els dies i, tot i que al seu moment, fa sis anys, vaig dir que
em tornaria a presentar, m’ho he pensat millor i entenc que ara el club està en una bo-
na situació esportiva i que ja disposa d’un candidat com Jordi Pérez que té ganes i il.lu-
sió de seguir. Crec que no és moment. La veritat és que si l’Amposta tingués un altre
estat esportiu o no hi hagués ningú per agafar-lo, puc assegurar que llavors em pre-
sentaria incondicionalment. Però això no passa”.

Toni Ruiz no presentarà candidatura 
per a les eleccions del CF Amposta

L’Ascó va empatar a casa contra el
Sant Andreu, rival directe en la lluita
per la promoció (1-1). D’aquesta for-
ma, només ha sumat 2 punts en els 5
partits del 2018 i ha caigut de les pri-
meres places. Cal dir que l’equip juga
amb bona actitud i que treballa en els
partits, però no pot decantar els par-
tits al seu favor en la fase més dura de
la competició. Contra el Sant Andreu,
després d’una primera intervenció del
porter Eudal, que diumenge fou titu-
lar amb els riberencs, l’Ascó va ser el
dominador del partit, fent Guiu l’1-0
aprofitant una assistència solidaria de
Cheik. A la represa, amb els minuts, la
por a guanyar va pesar, a més que el
Sant Andreu va oferir la seua fortalesa
física i va guanyar metres, assolint
l’empat. Fins el final, el partit va estar
obert però els dos equips van fer sen-
sació de no voler perdre i que era bo
conservar el que tenien.
L’Ascó visita diumenge l’Horta

(12h). A l’equip li manca una victòria
per revertir la inèrcia actual. L’ascó,
enmig de a igualtat de la part alta de
la taula, és setè a 3 punts de la quarta

plaça. La confiança de l’equip passen
per retrobar-se amb un triomf que a
hores d’ara és necessari per una qües-
tió d’autoestima. 

L’Ascó necessita un triomf
TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE VISITA L’HORTA (12 H) 

Va empatar a casa amb el Sant Andreu i fa cinc jornades que no guanya

Jordi Pérez,
diumenge

A CANAL TE

Diumenge, a la segona
part de Minut 91 (sobre
23.15h), a Canal Terres de
l’Ebre, estarà Jordi Pérez,
únic candidat fins al
moment per ser escollit
president de l’Amposta.
Fins ara, no n’ha sortit ofi-
cialment cap altre. 

El president del Tortosa, Arturo Llorca, estarà diumenge a
Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre (22.30h). La convocatò-
ria en les properes setmanes d’una assemblea extraordinà-
ria de socis per a informar de la convocatòria d’eleccions
serà un dels temes que estarà sobre la taula, a més del ba-
lanç del que portem d’una temporada catastròfica en què
res ha sortit com estava previst. Arturo, que sempre ha do-
nat la cara, també ho farà diumenge.
De l’actualitat esportiva, dir que hi ha més baixes. És el

cas de José Mari que està previst que vagi a la Cava. Cuen-
ca també va demanar-la però no va rebre-la. La rebrà en els
propers dies i anirà al Gandesa. El Tortosa va empatar amb
el Vista Alegre (0-0), rival directe. L’equip va presentar mol-
tes novetats i nombroses baixes que van comportar que s’-
hagués de regenerar. Víctor Vera va debutar a la banqueta.
El cadet Aleix Cano, el dia que feia 16 anys, va debutar sent
titular. Bona notícia. També van debutar Aitor Bilbao, Edgar
(torna a l’equip), Max, Nelson i el porter Escrich. Sam i
Puig (sancionats) i Dani, Didí (també torna) i Cristian (lesio-
nats) van ser baixa. Charpin, l’únic argentí que s’ha quedat
dels 7 que hi havia, va fallar un penal a la represa.  

Arturo Llorca, a Minut 91
diumenge (22.30 h)

A CANAL TERRES DE L’EBRE

La Rapitenca va guanyar a Andorra (1-2) i, d’aquesta for-
ma, va encadenar la segona victòria seguida i s’allunya una
de la zona de descens. Les dues victòries, a més de la qües-
tió classificatòria, són esplèndides per la confiança. 
La dinàmica de l’equip ha canviat. Es treballa bé, com en

les darreres setmanes, però ara la feina es refecteix al mar-
cador. La Rapitenca, ben posada, es va avançar amb un gol
de Brayan, que va rematar sol al segon pal una acció a pilota
aturada. Isaac Fernández tenia la lliçó ben apresa i els seus
jugadors van pressionar la sortida de pilota d’un rival que
estava dubitatiu per la bona gestió dels rapitencs. Una greu
indecisió local, fruit de la pressió visitant, va comportar el 0-
2. L’Andorra va tenir opcions però la pilota va anar al pal de
la porteria marinera. I al final, tot i el gol andorrà, 3 punts
més al sac. Molt importants. La Rapitenca, després del des-
cans, afronta dos partits seguits a casa, Igualada i Borges (es
jugarà en dissabte). Aquests dos partits, cas de guanyar-los,
poden impulsar als rapitencs cap a la zona còmoda de la
taula. Finalment, informar que Sergi José i Àlex Forés han
estat baixa i han fitxat amb l’Onda.

La Rapitenca conquereix el 
País dels Pirineus

SERGI JOSÉ I FORÉ VAN A L’ONDA

L’asconenc Peke, parlant amb l’àrbitre, diumenge passat, durant el partit. 
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Quants equips ebrencs baixaran?
Sis o set són segur per als descensos. Les bones notícies són que la Sénia

està cada cop més prop de la salvació mentre que la Cava amb els reforços
ja respira i el Batea té equip per salvar-se però haurà de canviar de xip. El
Catalònia es queda enrera. La salvació està en 45 punts. 
El Camarles, imparable a casa on no ha cedit ni un punt. És líder. I si aca-

ba campió, pujarà o no? A la Cava respiren després de 4 jornades invictes,
Costa guanyar els partits però l'equip ha revertit la dinàmica. La Sénia, im-
parable. A la primera volta va guanyar els 3 primers partits i en aquesta
segona porta la mateixa tònica, tot i no jugar Callarisa. Es va demostrar en
el gran matx entre l’Amposta i Cambrils perquè són els equips menys go-
lejats. En aquesta jornada empat a zero. 
Que difícil és guanyar-li a l’Ulldecona, va empatar davant d'un Gandesa

que va reaccionar força bé i va sumar un punts. En les tres últimes jorna-
des només en porta dos.

JOAQUIN CELMA

En el partit de la jornada entre el tercer contra el líder
no van haver gols. L'Amposta va dominar a la primera
meitat, davant d'un Cambrils molt replegat. Els locals van
fabricar el seu joc i van tenir dues opcions clares, a més
de reclamar un penal a Quim i una jugada de gol anul.la-
da de forma dubtosa. L'àrbitre, amb el seu criteri, va cris-
par a l'afició i a l'equip local. A la represa, el Cambrils va
fer un pas avant. Va intensificar la seua pressió i va deba-
tre la possessió de la pilota. A la contra, va disposar de
dues possibilitats clares. L'Amposta, a la segona meitat,
va estar un xic més precipitat per la pressió del rival i tam-
bé en ocasions per les decisions de l’àrbitre. Malgrat això,
amb els canvis, va regenerar-se i la darrera ocasió del duel
va ser per a Marc Vernet. Albert Bel, tècnic de l’Amposta:
“la primera meitat va ser nostra, vam dominar i vam ser
superiors mentre que a la segona el partit es va igualar i
ells van fer un pas avant. És cert que llavors no vam tenir
tant la pilota però vam saber respondre amb un bon tre-
ball defensiu. Amb els minuts i amb els canvis, van insistir
i al final vam tenir l’ocasió per guanyar”. Bel no entenia
“el criteri de l’àrbitre. Per a mi a la primera meitat va ha-
ver-hi un penal clar a Quim no xiulat i un gol anul.lat per
un fora de joc dubtós. Però aquestes decisions són en dé-
cimes de segon i es pot acceptar una interpretació. Però
el que és més complicat és el criteri amb les targetes, va
ser del tot desigual. Nosaltres a la primera meitat en vam
veure quatre. I això ens va condicionar la intensitat a l’i-
nici de la represa, quan hi havia jugadors penalitzats amb
targeta. En general, penso que mereixiem alguna cosa si
bé l’empat tampoc es pot considerar injust perquè el
Cambrils, un molt equip, també va fer un bon partit”. 

L’àrbitre va crispar l’estadi ampostí

AMPOSTA-CAMBRILS UNIÓ (0-0)

Ulldecona i Gandesa van empatar en un gran derbi (2-
2). El punt els manté a la zona alta de la taula però no els
permet reduir punts amb la segona plaça de la taula. El
Gandesa és cinquè, a 7 punts del segon. L’Ulldecona és
setè i està a vuit. Del derbi, dir que l’Ulldecona es va
avançar als 30 segons amb un golàs d'Arnau. I va tenir al-
tres opcions. El Gandesa, amb els minuts, va agafar el
control de la pilota i va empatar amb un gol espectacular
de Pau. En la jugada anterior va haver-hi falta al local
Gustavo que no va ser xiulada. Els darrera minuts del pri-
mer temps van ser oberts, amb un Ulldecona més insis-
tent ofensivament. A la represa, amb un gran gol del fal-
dut Castell, l'Ulldecona es va posar per davant. El
Gandesa va reaccionar i va empatar amb un altre golàs,
en aquest cas dell juvenil Enric. Amb el partit trencat, els
dos equips van tenir possibilitats. Al final, 2-2.

Gran partit amb grans gols

2A CATALANA. ULLDECONA-GANDESA (2-2)

Carles Kader, tal com vam anunciar, va demanar la bai-
xa al Tortosa i es va comentar que podia anar a l’Ampolla
o al Camarles,. Però finalment va decidir fitxar amb l’Am-
posta, on coincideix amb el també ampollero Arnau. Car-
les ja va debutar amb l’Amposta dissabte passat. Aquí
acabarà la lliga. L’opció d’anar a l’Ampolla podria quedar
per més endavant.  

La Cava, amb 10 punts de 12, ha sortit de la zona de de-
cens directe. Contra el Catalònia, era un partit amb doble va-
lor en la lluita. Del derbi, el tècnic del Catalònia, Nando Gar-
cia, deia que “era un partit en què ens jugàvem molt i en el
que no vam estar a l’altura. El màxim responsable sóc jo.
Penso que ens va mancar més ambició per poder puntuar.
Vam començar molt malament, desubicats, i ells van tenir
més intensitat en els primers 20 minuts. En aquesta fase, no
els van xiular dos penals que ho eren i en canvi sí que els van
xiular-ne un que no ho era i que fou l’1-0. Al darrer quart de
la primera meitat vam tenir alguna arribada, amb més con-
trol. Els jugadors, en aquesta fase, van reclamar un penal que
no fou xiulat. A la represa la veritat és que no vam crear ex-
cessiu perill. Penso que podíem haver fet més i ja dic que el
principal responsable vaig ser jo”. El Cata, 2 punts de 15,
està en zona de descens directe. 

La Cava surt de la zona de descens

UN GOL DE PENAL VA DECIDIR (1-0)

El Batea va perdre a Torreforta (3-2). Quarta derrota se-
guida fora de casa. Des de Batea, del partit, deien que
“vam començar molt bé, fent Vilanova un bon gol que va
ser el 0-1. La primera meitat va ser nostra, amb altres oca-
sions per encarrilar la confrontació”. Abans del descans es
va lesionar el central Raul. Des de Batea comentaven que
“a l’inici de la represa, vam sortir un xic descol.locats i de-
fensivament vam acusar-ho. Maireles va empatar. Vam
passar per una fase de desconcert i ells van imposar-se. So-
bre la mitja hora, el partit va igualar-se i ja vam estar millor.
Però va ser llavors quan arran d’una falta a la frontal, el To-
rreforta va marcar el 2-1. Ens vam refer i Joel va establir
l’empat a dos que semblava definitiu. No obstant, a darrera
hora, un córner mal defensat per nosaltres, va significar el
3-2. La derrota fou injusta però és una altra fora de casa on
tenim l’assignatura pendent”.

Un altre Batea fora de casa

VA PERDRE A TORREFORTA (3-2)

La Sénia, amb 12 punts de 15, s’allunya de la zona
compromesa de la taula i s’acosta a la part alta. Dissabte
va guanyar al Vendrell, equip capdavanter (0-3). Serrano,
tècnic senienc, explicava que “sabíem de la dificultat del
partit i per això vam treballar durant la setmana l’aspecte
defensiu, per jugar amb les línies juntes i ben replegats,
esperant la contra. A la primera meitat ens va anar molt
bé: ells van dominar més i van tenir un parell d’opcions
però nosaltres, ben posats, també van tenir-ne al contra-
atac. A la represa, aviat, fou important marcar el 0-1
arran d’una jugada de Pol que va culminar Lleixà. El Ven-
drell, llavors, va pressionar més amunt i nosaltres vam es-
tar molt solidaris en defensa, amb moltes ajudes i fent
una gran feina defensiva. A falta d’un quart, vam fer el
canvi posant a Capi i va ser clau. Hi havien més espais i
ell va marcar el 0-2. Acte seguit, amb el partit més tren-
cat, Capi va fer un gran gol, el 0-3. I, amb el 0-3, Kevin
va tenir una gran intervenció aturant un penal. Gran tre-
ball i molt contents per una victòria que ens acosta a l’ob-
jectiu. Hem de seguir treballant així”. L’equip senienc te-
nia baixes, entre elles la del ‘pichichi’ Callarisa.

Capi sentència el triomf senienc

4 VICTÒRIES EN 5 JORNADES. 0-3 AL VENDRELL

El Camarles
va guanyar el
Roda i, amb
quatre victòries
seguides (3 a
casa), és líder
(4-3). Segons el
tècnic Xavi Cid,
“a la primera
meitat vam ser
superiors, do-
minant i controlant el partit. Arran de dues bones juga-
des, Cristian i Ferreres van marcar. I vam tenir dues op-
cions més clares, una de Ferreres i una altra d’Aleix amb
passada de la mort que no va trobar rematada. A la re-
presa, tot va canviar aviat amb el gol del Roda que el po-
sava dins del partit. Ells van controlar millor el centre del
camp, però ens vam defensar bé i amb els minuts vam
disposar de noves arribades, marcant Robert el 3-1. Amb
el 3-1 va venir la jugada clau que fou un penal claríssim a
Albert que no fou xiulat. Llavors, l’àrbitre ens va traure
una mica del partit amb el seu criteri amb les faltes d’uns
i dels altres, i també amb les targetes. El Roda va fer el 3-
2 i després ens va empatar. Vam passar uns minuts de
dubtes, també perquè estem justos d’efectius però es va
reaccionar i una jugada d’Aleix, amb una mica de fortuna
perquè fou desviada per un defensa, va ser el 4-3. Victò-
ria merescuda perquè, en general, vam ser superiors.
Hem de seguir, recuperant gent i buscant l’objectiu que és
sumar 45 punts. El liderat és anecdòtic. Estic molt satisfet
de l’equip, del caràcter i la casta que li posa als partits”. 

El Camarles és líder

VA VÈNCER EL RODA DE BERÀ PER 4-3

CARLES VA DEBUTAR AMB L’AMPOSTA

L'Ampolla, líder de rècord, es va imposar a un Móra la Nova, segon classificat i equip també de
rècord. Gran partit i gran ambient amb 500 espectadors. No va decebre. L'Ampolla va anar per feina
i als 5 minuts ja guanyava 0-2, quan els locals Agustí i Frede, amb el 0-0, havien tingut les primeres
opcions locals. Als 20 minuts, Frede va posar dins de la confrontació al Móra la Nova amb un golàs
que va ser l'1-2. El partit va embogir, amb ocasions locals i també arribades de l'Ampolla. A la re-
presa, el ritme va baixar durant els primers minuts, però va tornar a ser trepidant en la darrera mitja
hora. El Móra la Nova va poder empatar, amb una doble rematada que va evitar Aleix, porter visi-
tant. Però va ser l'Ampolla, en una jugada entre Ramírez i Gallego, qui va definir l’1-3. Els locals no
van poder entrar en el partit, malgrat tenir noves possibilitats, i l'Ampolla, amb espais a la contra i
quan els locals havien arriscat, va ampliar l'avantatge en temps afegit, quan va disposar d’opcions
clares. Victòria de l'Ampolla, que és més líder, tenint més encert en la pegada. Aquesta va ser la di-
ferència. L’1-4 va ser massa inflat. Destacar al porter Aleix, que amb la baixa de Damià, va haver de
jugar a la porteria ampollera. Els locals van reclamar un penal al final de la primera meitat per unes
mans de Gallego. I tampoc els va agradar com l’Ampolla va frenar el ritme del joc en els darrers 15
minuts, amb diverses interrupcions.

L’Ampolla és letal i s’emporta el duel de líders a Móra la Nova

3A CATALANA. GRAN AMBIENT AMB MÉS DE 500 ESPECTADORS (1-4)



DIVENDRES 9 
DE FEBRER
DE 201816

diarimés
ebre ESPORTS

www.mesebre.cat

L’Ampolla i el Barça, els únics que no han perdut
L'Ampolla és l’únic equip invicte de Catalunya, junta-

ment amb el Barça. Va fer un pas ferm per ser campió en
guanyar al camp d'un Móra la N. que aquesta temporada
només ha perdut dos partits i els dos contra l’Ampolla.
L'equip d'Enric només ha encaixat 13 gols i la seua da-
vantera té molta pòlvora. El Móra la N. no va ser tan ‘ma-
tador’ en aquesta jornada com si que va ser-ho el rival.
El R-Bítem segueix en la seva línia ascendent, amb un

protagonista aquesta setmana, Emili, que va marcar dos
gols i ja en porta 12. Està a 7 dels 19 de la passada cam-
panya. Lamentar la lesió important de Pau Roda en un

entrenament a Bítem. 
L’Alcanar va començar malament però ara està en un

bon moment, en les últimes tretze jornades només dues
derrotes i un Adri que ja porta 24 gols. 
Segueix la mala ratxa d’un Godall limitat per les baixes.

En aquesta jornada els germans Cana es van lesionar, tots
dos, en dos minuts. El Jesús i Maria apunta alt, ja porta 3
jornades guanyant, dissabte va fer-ho amb un Marc Pra-
des que va signar un ‘hat-tric’. Van debutar dos juvenils
més: Aleix i Pedro. 
A Santa Bàrbara aposten per la joventut, aquesta set-

mana de titulars 2 juvenils de segon any, Ferran Cid i Jor-
di. A Sant Jaume, debut de dos juvenils de primer any, els
porters Ivan i Manel. No va ser cessat Cotaina però ell ja
no podia treure petroli del Vilalba i amb un acord entre
les dues parts es van trencar els vincles. També marxa el
porter Miguel Gasparin. És un equip gairebé sentenciat
pel descens. El nou míster de l’Olímpic, Andreu Cano, ha
estat al futbol base de l’Ascó 8 temporades, va formar
tàndem amb Jordi Roca a Batea i ara és el coordinador del
futbol base de l'Olimpic de Móra d’Ebre. Debut amb gran
victòria amb el primer equip morenc, a Sant Jaume. 

L’opinió de Joaquin Celma

Andreu Cano i Nèstor són els nous tècnic del primer equip de l’Olímpic. I en el primer partit els
morencs van guanyar 0-5 a Sant Jaume, equip que portava una bona ratxa. Xavi Llorach, tècnic del
S. Jaume: “partit d’aquells que no ens va sortir res, malgrat intentar-ho. No és excusa però també
teníem 3 baixes que van pesar. No obstant, l’Olímpic va estar millor que nosaltres. El 0-2 poc abans
del descans ens va fer mal i a la represa ja no vam poder reaccionar. Res a dir a la seua merescuda
victòria. Toca refer-nos”. Ivan i Manel, dos porters juvenils de primer any, van debutar. Andreu Cano,
de l’Olímpic: “el partit el vam plantejar donant continuitat a la feina de Paco i Piqué que, per mi, no
eren els responsables de la mala ratxa. Però les circumstàncies del futbol poden ser d’aquesta manera
i, tot i treballar bé, pots no tenir els resultats merescuts. Jo, com a coordinador, vaig intentar conven-
cer-los però la seua decisió va ser ferma i no vaig poder aconseguir-ho. El partit es va posar de cara
aviat amb el 0-1 i, llavors, el S.Jaume va obrir-se i va deixar espais que vam aprofitar. El 0-2, de penal,
al final de la primera part, i el 0-3 a l’inici de la represa, van decidir. Molt contents de la victòria, per
la confiança que dóna i que potser és el que més manca ara”. Pol (3), Sergi i Soriano van marcar.

Bona estrena dels nous tècnics de l’Olímpic

3A CATALANA. VA GOLEJAR A UN SANT JAUME QUE VEU FRENAT L’IMPULS (0-5)

L’Ametlla portava 4 victòries seguides. Però dissabte, en festes, va perdre el pri-
mer partit del 2018, contra el R-Bítem (2-3). Subi, tècnic de la Cala, deia que “va
ser un partit molt disputat i també igualat. A la primera meitat, el R. Bítem va te-
nir més arribada, fent el 0-1 i, malgrat empatar nosaltres, es va posar per davant
altre cop en una contra, després d’una pèrdua nostra. A la represa, el R. Bítem va
sortir ben posat marcant l’1-3. Vam reaccionar amb el 2-3, arran d’un córner, i la
darrera mitja hora va ser intensa. Ells van perdonar, a la contra, el quart gol i no-
saltres cal dir que també vam tenir un parell d’accions per haver pogut empatar”.
Rullo va fer l’empat a 1 i Piñeiro va marcar el 2-3. John va fer el 0-1 per al R Bí-
tem mentre que Emili va marcar els altres dos gols. Parra, tècnic de R-Bítem: “a
la primera meitat nosaltres vam dominar més, avançant-nos en dues ocasions en
el marcador. A la represa, aviat, Emili va fer l’1-3 i el partit es va trencar. Ells van
fer el 2-3 i ens van pressionar, i nosaltres vam haver de patir fins el final”. 

El R-Bítem atura la ratxa calera

ELS LOCALS PORTAVEN 4 VICTÒRIES SEGUIDES (2-3)

El Perelló va vèncer el Pinell (2-0) i, amb dues victòries se-
guides (un partit menys), és sisè. El Pinell, amb 2 derrotes
seguides, segueix en zona compromesa. Raül, amb dos
gols, un en cada part i el segon de penal, va marcar contra
el seu exequip. Molinos, tècnic del Perelló, comentava que
“va ser un partit en què vam dominar en moltes fases però
en el que no vam crear excessives ocasions. He de dir que
el Pinell va ser un rival molt incòmode, ben tancat i que ens
va crear dificultats. I va fer sensació que si marcava, ens po-
dia complicar el partit. No obstant, no va aconseguir-ho”.
Blai, delegat del Pinell, deia que “el Perelló va marcar molt
aviat però, tot i això, nosaltres vam reaccionar i Rafik va po-
der empatar abans del descans. Al minut 60, un penal que
només va veure l’àrbitre, va ser el 2-0. Vam avançar línies i
Edu va tenir dues opcions. Però no vam poder entrar en el
partit i, per tant, la seua victòria va ser justa”. El Pinell po-
dria tenir incoporacions per al proper partit a Masdenverge. 

El Perelló progressa

VICTÒRIA CONTRA UN PINELL QUE NO S’ENLAIRA (2-0)

De moment, al Masdenverge no li va bé jugar partits a
casa. Ha perdut 3 seguits. I li queden molts. Les baixes as-
setgen i només disposava de 10 jugadors i dos porters. Per
al dia del Pinell s’espera recuperar gent, excepte el lesionat
Joel. Del partit contra el J.i Maria, des de Masdenverge
deien que “va ser igualat però a la represa, amb l’1-1, vam
pagar cares les errades i ells van saber aprofitar-les. Fins l’1-
2 dominàvem però a partir de l’1-2 ells, efectius, van impo-
sar-se”. Ito Galve, del J. i Maria, deia que “vam sortir molt
endollats tenint diverses ocasions i un penal que no fou xiu-
lat per l’àrbitre. Vam marcar però el Masdenverge va empa-
tar. A la represa, a partir de l’1-2, ens vam imposar i vam fer
els altres gols. L’equip està ara molt sòlid i, a sobre, veu por-
teria, destacant Prades amb 3 gols. Carles, que ja fou titular
després de la llarga lesió, va marcar l’altre gol. Bona notícia
com també ho va ser el debut de 2 juvenils més”. El J. i Ma-
ria (10 punts de 12) és novè amb un partit menys. 

Prades, letal a Masdenverge

EL JESÚS I MARIA VA GUANYAR 1-4

El Corbera va sumar 3 punts d’or al camp del S. Bàrbara
(1-2). Els locals van veure frenada la dinàmica de 4 jornades
sense perdre. Robert Avinyó, tècnic del S. Bàrbara, deia que
“el Corbera, en general, va estar millor. Va ser superior en
moltes fases. Nosaltres no vam tenir la intensitat ni el caràc-
ter de les darreres jornades i quan vam voler reaccionar ja
fou amb el 0-2 i amb molta precipitació. Callau, de falta di-
recta, va marcar l’1-2 i encara vam tenir una altra opció per
a poder empatar”. Miquel Avila, segon entrenador del Cor-
bera, deia que “va ser un partit amb poques ocasions clares,
tot i que els dos equips vam tenir arribades a les àrees. No-
saltres vam intentar fer un joc associatiu i, per moments,
vam aconseguir-ho, mentre que el S. Bàrbara va ser més di-
recte. Salva, arran d’un penal clar, va fer el 0-1. I a la repre-
sa, Ricard, amb un tret creuat, va establir el 0-2. El S. Bàrba-
ra va marcar amb un gran gol de falta i, tot i patir al final,
vam saber fer-ho sumant un triomf treballat i important”. 

Triomf vital per al Corbera

ES TRENCA LA RATXA DEL S. BÀRBARA (1-2)

L’Alcanar, amb dues victòries seguides, s’ha refet de la de-
rrota contra el Pinell. Va guanyar (2-1) un Godall que té bai-
xes i que ara acumula quatre de derrotes seguides i es com-
plica. David Burgos, tècnic de l’Alcanar: “partit amb dues
parts ben diferenciades. A la primera vam ser superiors i a la
segona va ser-ho el Godall. Vam finalitzar dues jugades que
ens van permetre encarrilar el triomf i a la represa, tot i patir
amb el gol visitant, vam poder sumar una victòria que ens
va bé quan ja tenim definida la plantilla amb les altes que es
van produir i també les baixes”. Joan Subirats, tècnic del Go-
dall, comentava que “la primera meitat va ser de l’Alcanar.
Nosaltres, amb baixes (només 13 jugadors) vam haver de fer
dos canvis per lesió, dels dos germans Cana. I ens va costar
reubicar-nos. Adrià, amb un golàs de falta, va fer l’1-0 i ell
també va marcar el segon. La represa va ser nostra, amb gol
de Jofre i altres opcions, pressionant fins el final, però ens
vam tornar a quedar sense puntuar”. 

Adrià encarrila el triomf canareu

EL GODALL VA INQUIETAR FINS EL FINAL (2-1)

Abdul entrenarà el Vilalba

NO VA PODER DEBUTAR PER LA SUSPENSIÓ

El divendres de la setmana passada, dia de la Candelera,
a l’Ametlla de Mar, es va viure una jornada emotiva amb
el record i homenatge als jugadors locals que ara tenen
més de 70 anys. 
Van rebre l’homenatge: Amadeo Comes, Salvador Co-

mes, Joan Carranza, Leonardo Marrasé,  Joaquim Balfegó,
Miquel Parellada, Paco Boyer,  Joaquim Jardí,  José Anto-
nio Balfegó "Pitecto" , Antonio Brull, Ramonet Margalef,
Antonio Brull, Manuel Brull, Enric Roca, Laureno Díaz,
Jaume Llambrich, Joan Vila i Manuel Núñez.
Va ser un acte carregat de sentiment i que es va celebrar

durant el descans d’un partit entre el primer equip actual,
amb el que també va jugar el mister Subi, i un combinat
d’exjugadors que han jugat els darrers anys amb la Cala.
Aquest equip es deia els la Cala Legends (més informació
a la plana següent). 

Homenatge a exjugadors caleros

PARTIT DE FESTA MAJOR, DIVENDRES PASSAT

El jugador del Vilalba,
Abdul, agafarà l’equip
terraltí a partir d’ara,
una vegada va haver-hi
un acord entre Cotaina i
la directiva i el tècnic va
deixar la banqueta. En
principi, es podria estu-
diar fer alguna incorpo-
ració però per aquesta
jornada no n’hi havia cap de feta. Al contrari, el porter Gas-
parin també marxa. El partit entre Vilalba i Aldeana es va
ajornar per la pluja, com també el que havien de disputar Ar-
nes i Roquetenc. Amb aquests, queda pendent de celebrar-
se també el Perelló-Jesús i Maria el qual no té data i és que
tot i que aquest proper cap de setmana és de descans, en
general, els jugadors volen gaudir el carnaval. 
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4A CATALANA

El líder l’Amposta B va
golejar al camp del Xerta
per 0-5 en un partit que ja
va resoldre a la primera
mitja hora. Johan, Òscar
Masdeu, Sergi Sanchez Ra-
chid i Sabaté van marcar.
El Flix, com l’Ascó en la

jornada anterior, va patir
per a guanyar al camp de
l’Ebre Escola (2-3). Narcís
Labòria, tècnic del Flix, co-
mentava que “vaig veure
un Ebre Escola molt dife-
rent al de la primera volta,
molt ordenat en defensa i
buscant la contra. Ens va
costar molt tenir opcions,
malgrat fer un pal a la pri-
mera meitat. A la represa,
ells ens van marcar l’1-0 i
arran d’una cessió del cen-
tral nostre al porter, el seu
davanter va estar llest i va
marcar el 2-0. El partit es

va complicar però vam fer
aviat el 2-1 i la veritat és
que vam reaccionar bé.
Vam marcar el 2-2 i ells ja
van jugar un xic més preci-
pitats. Amb el 2-2, el seu
porter va voler regatejar a
Magí que va prendre-li la
pilota i va marcar el 2-3.
Victòria treballada al camp
d’un equip molt competi-
tiu”. El Flix és segon.
La Rapitenca és tercera.

Va golejar al camp d’un Gi-
nestar que a la mitja part
guanyava 2-1. Però la re-
acció rapitenca a la represa
va ser letal (3-7). Josep Re-
verté, procedent de l’Alde-
ana, va debutar i va mar-
car. L’Ascó-Perelló i el
Fatarella-Deltebre no es
van jugar per la pluja. El
Camarles va vèncer a Jesús
i el Batea al Benissanet.

L’Amposta B segueix líder
El cap de setmana pas-

sat, aprofitant el descans
del primer equip del Ti-
venys, es va fer un partit
amistós entre el primer
equip actual i el que va pu-
jar de categoria la tempo-
rada 2004/05.
Fou un homenatge per

aquella mitica plantilla. Els
campions es van imposar
per 3-2. 

A la Cala, el dia de la Candelera, es va fer
també un partit entre el primer actual i ex-
jugadors de les darreres décades, entrenats
per Fran i Juanjo Balfegó. Aquest equip era
La Cala Legends que es va imposar per 2-1.
A la foto, onze inicial dels Legends (d’es-
querra a dreta): Vicent, Sam, Jordi, Parella-
da, Carmel i Norbert. Dani, Juanma, Xavi,
Sergi i Genís. Al descans va haver-hi un ho-
menatge per a exjugadors caleros que ara
tenen més de 70 anys.

Tres de tres. El sènior femení de l’Handbol Amposta-
Lagrama s’imposava per 31 a 24 a la Joventut Mataró i
encadenava així la tercera victòria consecutiva. Ara dot-
zenes a la classificació però tenen a tir a l’OAR Gràcia
de Sabadell, de les que les separa una sola victòria.
Dissabte visitaran la pista de l’Associació Lleidatana, en
un partit clau, per refermar la boan recació i allunyar-se
encara més de la zona de descens. La situació s’ha
revertit, gràcies a la implicació i la bona actitud de l’e-
quip (ebredigital.cat).

Tercera victòria seguida

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (31-24)DIUMENGE 11 DE FEBRER, A L’AUBE DE JESÚS I MARIA

AVATARS CUP 18
Diumenge, al camp de
l’Aube de Jesús i Maria,
tindrà lloc el torneig:
AVATARS CUP '18, en
categria aleví. 
Hi jugaran equips de la
categoria de clubs pro-
fessionals com el CF
VILAREAL, UD LEVANTE,
CF DAMM, CD CASTE-
LLÓ...més altres de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre. El torneig consta
de 16 equips, i la durada
està prevista durant tot el
diumenge de les 9:20 h
del matí mentre que la
gran final es preveu a les
a les 18:20h de la tarda.
Un nou esdeveniment
esportiu que tornarà a ser
multitudinari amb una
gran jornada per al futbol
formatiu.  

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil masculí va guanyar el Sant Lllorenç (36-25) en un partit que reflecteix la
millora de l’equip. El cadet femení va imposar-se a Mataró per 24-33. Tot i el resultat,
la primera meitat va ser molt anivellada, i també la represa fins un parcial que va
posar a les noies de Rosa amb un 22-31 que ja va decidir. Segona meitat molt com-
pleta, amb gran defensa i un atac efectiu. El cadet masculi va perdre a Calella en un
mal partit en el que a la segona meitat no va poder entrar en situació (35-27). El
juvenil masculí va caure a Canovelles on tot i el resultat (34-26) va estar a l’altura
considerant el problema que té amb la manca d’efectius. El sènior femení va guanyar
el Ràpid Cornellà per 34-12 en el darrer partit de la primera fase. Un partit poc intens
i amb molta superioritat local. Ara, les jugadores del sènior es preparen per a la sego-
na fase i per a poder assolir l’objectiu. Per últim, el sènior masculí va patir però va
vèncer a la pista del cuer, l’Alcarràs (24-25). No va ser un partit fàcil i els locals van
estar dins del mateix fins el final. Triomf molt treballat. 

L’Handbol Club
Perelló es va endur el
derbi ebrenc de Lliga
Catalana, en impo-
sar-se per 23 a 16
contra l’Handbol
Ascó. El partit va
tenir un inici on les
asconenques van
mostrar-se molt con-
centrades, però el Perelló va remuntar i al descans ja
manaven al marcador. I a la represa, amb un pavelló ple
fent costat a les perellonenques, molt fermes en defen-
sa, les locals van imposar-se. Són quartes mentre l’Ascó
cau a llocs de descens.

Centre Esports Tortosa

L’HC PERELLÓ GUANYA L’ASCÓ (23-16)

CICLISME. DIUMENGE

Derbi per al Perelló

Equips de llegenda

VOLEI
ROQUETES

El sènior masculí, des-
prés de guanyar el par-
tit de la setmana passa-
da, va quedar en quarta
posició i va classificar-se
per començar la fase
d'ascens. Competirà
amb: C.V.Barberà "B",
l'Ametlla del Vallés
"A", l'Arenys, FC Bar-
celona "B", Torredem-
barra, C.V.Monjos i Blu-
me. Aquesta setmana
començaven la segona
fase jugant contra l'A-
metlla del Vallés. 1-3
amb parcials (23-25,
25-20, 17-25 i 20-25).
Per altra banda, el ju-

venil masculí també va
començar la segona fa-
se d'ascens jugant con-
tra el Balàfia, guanyant
per un contundent 3-0
amb parcials (25-22,
25-20 i 25-8).
El juvenil i cadet fe-

mení, també en la fase
d'ascens, van jugar
contra el C.V.Begues. El
juvenil va perdre per un
ajustat 2-3 i el cadet va
guanyar 3-1.
L'infantil femení va

fer el debut en competi-
ció federada jugant
contra el Vilanova, per-
dent per 1-3. La setma-
na que ve, tots els
equips jugaran fora. El
sènior al camp de la
Blume, el juvenil mas-
culí a Terrassa, el juvenil
i cadet femení aniran a
Sabadell i l'infantil al
camp del Salou.



DIVENDRES 9 
DE FEBRER
DE 201818

diarimés
ebre CLASSIFICACIONS

www.mesebre.cat

»

PRÒXIMA JORNADA  (17 i 18)
Dissabte 

Deltebre-Catalònia (16h)

Benissanet-Ascó (16h)

Perelló-Ebre E (16h)

Rapitenca-Xerta (17h)

Amposta-Fatarella (17.30h)

Diumenge

Flix-Ginestar (16h)

Camarles-Tivenys (17h)

RESULTATS
18a jornada 4a catalana

Catalònia-Camarles 1-2

Batea-Benissanet 4-2

Ebre Escola-Flix       2-3

Xerta-Amposta 0-5

Ginestar-Rapitenca 3-7

Fatarella-Deltebre sus

Ascó-Perelló sus

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   50      23      41

2. Flix                           66      26      39

3. Rapitenca                 83      26      38

4. Ascó                        44      18      37

5. Tivenys                     41      30      29

6. Fatarella                   27      21      29

7. Deltebre                   39      32      28

8. Camarles                  34      28      26

9. Ebre Escola              32      34      22

10. Catalònia                32      39      20

11. Ginestar                 49      55      20

12. Batea                     32      51      15

13. Xerta                      23      59        8

14. Perelló                    14      56        3

15. Benissanet              10      78        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
(17-18 de febrer)

Esc Valls-Cambrils Unió

S Ildefons-Castelldefels

Prat-Cornellà

Ascó-F Vilafranca (dis 18h)

Vilanova-Floresta

Blanca Subur-Vilaseca

Rapitenca-EbreE(diu19h)

Mollerussa-Reus

RESULTATS

18a jornada

F At. Vilafranca-Esc Valls   3-0

Floresta-Blanca Subur      1-0

Cambrils U-Vilanova     1-4

Vilaseca-Prat 0-4

Reus-S Ildefons 2-1

Castelldefels-Rapitenca 4-2

Ebre Esc-Ascó 2-2

Cornellà-Mollerussa              4-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    56      24      38

2. Floresta                    37      18      37

3. Prat                         39      24      35

4. Blanca Subur            44      23      33

5. Vilaseca                   40      34      32

6. F Vilafranca              40      29      30

7. Reus                        30      24      28

8. Vilanova                    54      45      27

9. Castelldefels             41      31      25

10. Cambrils Unió         31      29      25

11. Ebre Escola         31     46     21

12. Rapitenca           25     38     18

13. Ascó                   32     44     17

14. S Ildefons               24      43      15

15. Es Valls                  22      47        8

16. Mollerussa              17      64        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

(17 i 18 de febrer)

Tortosa Ebre-Gandesa

Pardinyes-Olimpic

Ginestar-Ulldecona

Alcanar-J i Maria

La Plana-S Jaume

RESULTATS

14a jornada

Gandesa-Alcanar 0-6

Ascó-Tortosa E      8-0

S Jaume-Ginestar    10-0

Olimpic-la Plana       1-9

J i Maria-Pardinyes     4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                  78     23    36

2. Ascó                      79     24    30

3. S Jaume                64     29    29

4. Ulldecona               46     24    27

5. La Plana                54     34    26

6. Gandesa                42     42    24

7. Jesús i Maria          33     33    22

8. Olimpic                  17     51    10

9. Pardinyes               22     63    10

10. Ginestar               17     66    10

11. Arnes                  15     32       9

12. Tortosa Ebre        12     58       5

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA
(17de febrer)

Aldeana descansarà

Amposta-Rapitenca

Tortosa-Delta de l’Ebre

Jesús i Maria-St Jaume

Ulldecona-Alcanar

Canareu-Roquetenc

Perelló-Vinaròs

Ametlla-Catalònia

RESULTATS
16a jornada

Rapitenca, descansava

Tortosa-Sant Jaume    3-1

Roquetenc-Ulldecona  3-1

Alcanar-J. i Maria     11-2

Delta de l’Ebre-Amposta 0-5

Catalònia-Perelló 2-2

Ametlla-Aldeana 0-3

Vinaròs-Canareu           3-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             53     15    40 

2. Amposta                63     21    39

3. Alcanar                  79     26    34

4. Vinaròs                  46     27    31

5. Aldeana                 42     20    28

6. Rapitenca              50     25    27

7. Ulldecona               46     34    26

8. Tortosa                  50     51    25

9. Ametlla                  34     26    18

10. Canareu               27     45    16

11. Jesús i Maria        32     57    11

12. Catalònia             27     54    10

13. Perelló                 27     67       9

14. Delta de l’Ebre     16     62       6

15. S Jaume              12     74       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  (17 i 18)
Dissabte  

Roquetenc-Vilalba (16.30h)
Diumenge

Godall-S Bàrbara (15.45h)
Ampolla-Ametlla (16h)
R Bítem-S. Jaume (16h)

Masdenverge-Pinell (16.15h)
Aldeana-M Nova (16.30h)
Corbera-Perelló (16.30h)
J i Maria-Arnes (17h)
Olimpic-Alcanar (17h)

RESULTATS
20a jornada, Tercera catalana
Alcanar-Godall             2-1

Masdenverge-J i Maria 1-4

Móra Nova-Ampolla      1-4

Ametlla-Rem Bítem      2-3

S Bàrbara-Corbera      1-2

Perelló-Pinell                2-0

Vilalba-Aldeana            sus

S Jaume-Olimpic          0-5

Arnes-Roquetenc sus

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   20    65   14   58

2. M Nova                   20    73   23   54

3. Rem Bítem              20    46   27   38

4. Aldeana                   19    33   21   35

5. Alcanar                    20    56   29   35

6. Perelló                    19    40   28   30

7. Roquetenc               19    31   35   29

8. S Jaume                  20    23   36   29

9. J. i Maria                 19    29   41   28

10. S Bàrbara              20    46   40   27

11. Ametlla                  20    35   39   27

12. Olimpic                  20    43   41   21

13. Godall                   20    29   40   18

14. Corbera                20    18   32   17

15. Masdenverge         20    29   62   16

16. Pinell                     20    17   51   16

17. Arnes                    19    21   53   12

18. Vilalba                   19    17   39     8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  (17 i 18)
Dissabte 

Catalònia-Ulldecona (16.30h)
Morell-Amposta (17h)

Reddis-Torreforta (17.30h)
Cambrils U-Torredem. (17.45h)

Diumenge 
Canonja-Vendrell (11.45h)
la Sénia-Hospitalet (16h)
Gandesa-P Mafumet (16h)
Batea-Camarles (16.15h)
Roda Berà-la Cava (17h)

RESULTATS
20a jornada, Segona catalana

P Mafumet-Canonja        6-0

la Cava-Catalònia       1-0

Ulldecona-Gandesa     2-2

Hospitalet-Morell            0-3

Amposta-Cambrils U     0-0

Vendrell-la Sénia           0-3

Camarles-Roda Berà     4-3

Torreforta-Batea            3-2

Torredembarra-Reddis 1-6

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Camarles             20   50  25  43

2. Cambrils U              20    44   18   42

3. Amposta              20   34  16  39

4. Vendrell                   20    43   34   37

5. Gandesa              20   44  25  35

6. Torreforta                20    34   29   35

7. Ulldecona             20   31  24  34

8. la Sénia               20   47  35  32

9. Reddis                     20    38   25   32

10. P Mafumet             20    38   34   28

11. Canonja                 20    23   33   25

12. Batea                 20   38  40  25

13. Roda Berà             20    28   33   22

14. la Cava              20   26  40  21

15. Morell                    20    32   45   18

16. Catalònia           20   22  41  18

17. Torredembarra       20    23   53   16

18. Hospitalet              20    16   61     9

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Camarles, amb quatre
victòries seguides, 

arriba al descans com a
líder del grup tarragoní

de la Segona.

PRÒXIMA JORNADA 
Gavà-Reus

Castelldefels-Prat
Horta-Ascó (diu 12h)
Palamós-Espanyol

Vilafranca-P Mafumet
Vilassar-Santfeliuenc
Cerdanyola-Santboià
Europa-Hospitalet
S Andreu-Granollers
Terrassa-Figueres

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          24             19             5             0            50           15               62
2. Hospìtalet                        24             14             5             5            44           19               47
3. Prat                                 24             12             5             7            39           20               41
4. Europa                            24             12             5             7            32           30               41
5. S Andreu                         24             10             9             5            36           18               39
6. Terrassa                          24             10             9             5            39           24               39
7. Ascó                            24            10            8            6          30          28             38
8. Vilafranca                        24             11             4             9            35           28               37
9. Reus                               24             10             6             8            29           31               36
10. Pobla Mafumet               24               9             8             7            22           18               35
11. Horta                            24             10             5             9            33           33               35
12. Santfeliuenc                   24               8             8             8            24           22               32
13. Santboià                        24               7           10             7            18           19               31
14. Castelldefels                  24               8             6           10            28           26               30
15. Figueres                        24               9             3           12            31           30               30
16. Cerdanyola                    24               7             6           11            18           29               27
17. Palamós                        24               4             6           14            23           44               18
18. Granollers                      24               5             2           17            18           37               17
19. Vilassar                         24               3             4           17            11           46               13
20. Gavà                             24               3             4           17            17           60               13

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  (dia 18)
Rapitenca-Igualada (diu 12h)

Sants-Vilaseca

Vista Alegre-Lleida

Valls-Alpicat

Borges-Martinenc

Balaguer-S Cristobal

Almacelles-Bellvitge

Viladecans-Tortosa (diu 17h)

S Ildefons-Andorra

RESULTATS
20a jornada, Primera catalana

Alpicat-S Ildefons 0-1

Andorra-Rapitenca 1-2

Martinenc-Balaguer 2-1

S Cristobal-Almacelles     3-0

Bellvitge-Sants 1-1

Vilaseca-Viladecans 2-1

Lleida-Valls 1-1

Igualada-Borges 1-0

Tortosa-Vista Alegre 0-0

Primera catalana

Una formació del Camarles, d’aquesta temporada. 

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             20    41   18   44

2. Martinenc                20    40   18   39

3. Viladecans               20    28   16   37

4. Igualada                  20    27   20   35

5. Sants                      20    20   20   35

6. Almacelles               20    34   24   35

7. Andorra                   19    24   17   33

8. Lleida                      20    30   29   30

9. Borges                    20    27   32   27

10. S Ildefons              20    26   22   25

11. Balaguer               20    29   30   25

12. Rapitenca          20   19 28  24

13. Alpicat                   20    18   25   24

14. Vista Alegre           20    28   29   21

15. Vilaseca                19    20   33   19

16. Bellvitge                20    20   32   16

17. Tortosa              20   21  42  15

18. Valls                      20    22   39   10

Segona Catalana
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L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Foto superior a l’esquerra: la UE Rapitenca celebrant el triomf a Andorra. Dedicat a
Pepito, l’encarregat del material, pel seu 78è aniversari. Foto superior: l’Ampolla, al
vestidor, després de guanyar a Móra la Nova. Foto inferior: comiat del porter

Gasparin dels companys del Vilalba..  

Top Secret

Equip de la setmana
UE RAPITENCA

MARC PRADES (J i Maria)

POL BLADÉ (Olímpic)

ADRIÀ (Alcanar)

KEVIN (la Sénia)

AARON (Camarles)

AGUS (Ampolla)
CASTAÑO (la Cava)

ALEIX CHAVARRIA (R-bítem)

XAVI MARQUÉS (Rapitenca)

ION (Ulldecona)

ARROYO (Perelló)

*Qui fitxa al Tortosa? El president, el míster o un representant misteriós? Que jo sàpiga hi
ha dos representants però un d'ells era del clan dels argentins que ja no està. De 7 jugadors
argentins només en queda un amb la qual cosa es confirma que aquí a les nostres Terres hi
ha millors jugadors. Aquesta setmana han arribat tres nous fitxatges al Tortosa. La meva
pregunta és que pensarà l'aficionat amb aquest espectacle setmanal d'altes i baixes.
Diumenge passat, a l'onze inicial, solament 3 ebrencs, dos de la cantera i un d'ells, Aleix
Cano, cadet que complia el diumenge 16 anys. A finals de febrer o a principi de març hi
haurà assemblea del Tortosa. I a l'abril eleccions.
*Primer se’n va anar anar Sergi José de la Rapitenca. Ara se’n va Alex Forés. Tots dos han
fitxat a l’Onda (Castelló) que està en zona de play off per l'ascens a Tercera. Si em donen
a escollir entre Brayan i Sadik i els dos rapitencs, jo em quedo amb Sergi José i Forés. És
només una opinió. Dos jugadors que senten els colors en cada partit i que donen el màxim.
Crec que necessitaven més carinyo. El futbol no té memòria. Van ser dos jugadors que van
tornar per jugar a casa seva. Sergi José havia rebut 5 ofertes. 
*Partit Reus B-Terrassa. L'àrbitre avisa al delegat i expulsa del camp a un espectador. Aquest
no marxa i el capità del Terrassa li diu a l'espectador: "demana-li disculpes a l'àrbitre
collons!!!". L’espectador li va dir: "perdoni col·legiat". L'àrbitre va acceptar les disculpes i
l'espectador va tornar a seure.
*L’Amposta va a per totes. En poques setmanes, 2 fitxatges importants. Marc Vernet i ara
Carlos Kader, ex Tortosa i ex Camarles. Quin serà el tercer fitxatge? Algun cedit del Reus B?
Allí el nou mister és Beto, ex míster de l'Amposta i Benicarló. Fins ara era segon. Lluís Albesa
ha passat al primer equip, com a tercer entrenador.
*Rècord Guinnes. En diumenge, a 2a i a 3a. catalana, només 4 partits. És el futur.
*Pepito, l'encarregat de material de la Rapitenca, va complir 78 anys. Els  jugadors li van
prometre una victòria el dia del seu aniversari. I així va ser, a Andorra. Ja sé sap que a qui
matina...Déu l’ajuda. La plantilla de la Rapitenca va sortir rumb Andorra a les 7 del matí i
va guanyar.
*Aquest és el secret de l’Ampolla segons el seu mister Enric: "actitud, compromís, compan-
yonia, qualitat, veterania i molta implicació i treball".
*Un altre ebrenc més que se'n va del Tortosa: José Mari Monfort, exJesús i Maria i exSanta
Bàrbara.
*Tinc un fill jugant en els benjamins amb 9 anys i l'entrenadora va castigar a tres jugadors
amb un partit sense jugar per la seva actitud verbal amb l'equip contrari. Gran exemple.
*Molt curiós el cas del president del Tortosa. Va cessar a Dani Sereno i Àngel Garcia però
manté amb ells una amistat molt bona. No és el que acostuma a passar en casos així.
*Se'n va anar de la directiva del Remolins-Bítem després de molts anys però, si pot, no es
perd ni un partit de l’equip del seu cor. Es diu Paco Also. On juga el R.-Bítem, allí està ell.
*La propera temporada, si baixa el Tortosa i amb els ascensos de l’Ampolla i Móra la Nova
i si de Segona només baixa un equip ebrenc, podrien ser 10 els nostres representants a la
categoria, sempre que l'Amposta o Camarles no ascendeixin.
*Garcia Sanjuan, exmister de la Rapitenca, va dimitir al Formentera i ara entrena a Toledo,
de la Segona B, del mateix grup on està el Guijuelo de Fabregat
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: Ebre Escola Esportiva

JUVENIL A JUVENIL B

CADET A

Nº11

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: UE Rapitenca.

2018

CADET B

INFANTIL A ALEVÍ
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

XURROS I PORRES· 

VALORACIÓ

En una dieta equili-
brada i variada, el
seu consum hauria
de ser ocasional. És
un homenatge calò-
ric, però no tot són
kilocalories a la vida.
Ideal per a un matí
de diumenge, ela-
borar-lo amb l'ajuda
dels vostres fills. El
que sí que us recomano és que sortiu a
caminar en família, fer activitats a l'aire lliu-
re. Tan important com el que mengen, és
l'exercici diari que es fa per tal d'evitar el
sobrepès i l'obesitat, entre altres patolo-
gies. S'aconsella exercici moderat, segons
hàbits i capacitats personals, mínim 3 dies a
la setmana.

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

INGREDIENTS:
· 250 ml aigua
· 250 g farina
· 25 g de mantega
· 1 cullerada sopera de sucre
· 1 culleradeta de llevat
· Un polsim de sal
· Oli d'oliva suau per fregir
Opcional: ratlladura de llimona i unes gotes d'extracte de vainilla

PREPARACIÓ:
Afegim a un cassó l'aigua, la mantega, la sal i el sucre (i op-
cionalment, la ratlladura de llimona i les gotes de vainilla).
Quan arrenqui el bull, retirem del foc, afegim la farina tami-

sada amb la culleradeta de llevat, tot de cop, i continuem re-
menant fins que veiem que la massa es desenganxa de les
parets. La massa veureu que és molt forta i que sembla que
no estigui bé, que hi hagi massa farina, però ha de quedar ai-
xí, s'ha de remenar amb força. Omplim la mànega pastissera,
ja que d'aquesta manera serà més fàcil fer les porres (si po-
sem una boca arrissada, donarem la forma de xurro o també
podem utilitzar una "xurrera"). Si no tenim mànega, la mas-
sa es pot treballar perfectament amb les mans, donant la for-
ma que vulguem. Fem els xurros de la mida que desitgem.
Anem fregint amb oli ben calent. Atenció!!! S'ha de vigilar
molt perquè quan es fregeixen poden crear bombolles d'aire
que exploten i ens podem cremar... Un cop estiguin ben dau-
rats, deixem que es refredin sobre paper absorbent. Afegim
sucre per sobre i, bon profit!

LA RECEPTA

Aquesta recepta és molt fàcil de fer. Quan ho proveu, veureu que podeu tenir
un esmorzar o un berenar diferent en menys de mitja hora i amb ingredients

que normalment ja tenim a casa.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

SOLUCIÓ

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d’amor estàs més propens a
viure tensions i discussions , però sempre de
portes cap endins. Respecte a la teva salut, la
teva activitat mental i física augmenta. 

Bon moment per destinar entre pensaments
una mica llunàtics i expectatives sense fona-
ment dintre de les teves relacions sentimen-
tals.

Taure
20/4 al 19/5

Obre’t amb afecte i tendresa als altres i
seràs rebut amb braços oberts. Respecte  a
la teva salut , et convé una dieta temporal
per netejar el teu organisme de toxines.

En assumptes d’amor és probable que es pro-
dueixin certs moments desagradables amb la
teva parella a causa d’un compromís que teniu
en comú.

Bessons
20/5 al 21/6

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol
iniciativa que vulguis experimentar, Estàs en
una etapa per descansar.

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indica
que pots viure un enamoraments ocults,  sense
que ho expliquis a ningú. Qualsevol susceptibili-
tat et perjudicarà.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d’amor el vent bufa al teu favor.
Deixa’t dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud
a l’hora d’atendre-les és la correcta.  

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de pare-
lla. Aprofita el dia d’avui per desconnectar de
les teves preocupacions.

Lleó
22/7 al 22/8

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent
pel que fa als teus assumptes sentimentals.
Estàs en un procés personal de canvi que et
duu a tenir més força i més energia.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió pen-
dent amb la teva parella. Respecte a la salut,
per funcionar al cent per cent has de deixar a
un costat les tensions i els nervis.

Verge
23/8 al 21/9

La teva habilitat per conèixer les motivacions
de la teva parella és clau per dur les teves
relacions íntimes pel camí correcte. Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor deixa’t conduir per la
teva creativitat, però no et deixis dur per som-
nis irrealitzables. Hauries de canviar certs
hàbits que perjudiquen la teva qualitat de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

MÉS INFORMACIÓ

PLANES 12 I 23
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IMMOBILIARIAÑ SERVEISÑ TREBALLÑ 

VARISÑ RELAXÑ 

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

TORTOSA
OFERTA

SCORT
MASAJISTA
CATALANA
50€/1h

DISCRETO
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!

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

Vols
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis

més!

LLOGUER 
PÀRQUING 

CUIDADORA
S'OFEREIX CUIDADORA AMB EXPERIÈNCIA. A
CONVENIR, TAMBÉ HOSPITALS. REFERÈNCIES.

ASSISTÈNCIA SOCIAL. TEL. 608 636 722

L’ONADA        
SERVEIS
selecciona 

professionals 
de la geriatria: 

· Auxiliars 
de geriatria

· DUI
· Educador/a 

Social
· TASOC
· Personal 
de neteja.

Envia el teu CV a
rrhh@lonada.com
Tel. 977 25 27 27



Comiat de Ferran Bel i Accensi 
després de 10 anys com alcalde de Tortosa

DIVENDRES 9
DE FEBRER
DE 201824

diarimés
ebre A L’ÚLTIMA

www.mesebre.cat

Nascut a Tortosa l'1 de juny de 1965,
economista de professió, Ferran Bel va
iniciar la seua carrera política fa més
de 16 anys exercint diferents càrrecs
(President del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Senador de la demarcació de
Tarragona per CIU, Diputat al Congrés,
entre altres). Ara, després de més de
deu anys com alcalde de Tortosa
cedeix el càrrec a Meritxell Roigé, pri-
mera tinent d'alcalde i regidora d'urba-
nisme de l'Ajuntament de Tortosa, per
seguir com a responsable d'Acció
Política del PdeCAT.

Més Ebre: Una dècada a l'alcaldia de
Tortosa que aquests dies farà el relleu.
Fem un balanç d'aquests darrers anys?
Com economista de professió ha acon-
seguit un sanejament de les arques
municipals i unes inversions públiques
importants. De què se sent més satis-
fet?

Ferran Bel: Sempre dic que ser alcalde
és l'honor més bonic de tots els que es
poden tenir en política. Perquè contri-
bueixes a transformar la teva ciutat i a
ajudar a la gent que estimes, i més
encara si els ciutadans et donen la con-
fiança durant tres eleccions consecuti-
ves. És impossible resumir gairebé onze
anys d'alcaldia en una sola frase, però
destacaria especialment tota la transfor-
mació del casc antic de la ciutat, així
com el rellançament econòmic, cultural
i turístic de Tortosa.

ME: En el seu mandat s'han emprès
unes obres força polèmiques: l'ende-
rroc i les obres de l'absis de la catedral,
la renovació del Pont de l'Estat, les
noves piscines...

FB: I moltes coses més... petites i grans
obres, inversions, manteniments i
transformacions que ens han servit per
cuidar Tortosa, per millorar-la, posar-la
al dia i dotar-la de més serveis perquè
la gent visqui millor. Però sí que és
veritat que hem tingut el coratge i la
força política d'emprendre obres que
segurament s'haguessin d'haver fet fa
molts anys i no s'havia tingut aquesta
valentia. De totes elles ens sentim
satisfets i crec que a la majoria de gent
de Tortosa els hi ha agradat veure-les
materialitzades i gaudir-les: la transfor-
mació del casc antic de la ciutat, la
recuperació del riu Ebre com a eix cen-
tral de Tortosa...

ME: Aquests darrers anys de mandat,
amb la crisi i els moments polítics
actuals, no ha estat fàcil. Quins serien
els projectes pendents que li hagués
agradat completar?
FB: Un mai acaba la feina ni els projec-
tes quan deixa de ser alcalde, sempre
queden coses pendents. Jo en tinc
moltes al cap, però ara a mi no em
correspon materialitzar-les, sí que n'hi
ha dos ben encarades: la finalització
de les piscines i la urbanització del
davant de la façana barroca de la
Catedral, que m'hagués agradat poder
veure finalitzades.

ME: Un dels projectes pendents també
podria ser la «reinterpretació» del polè-
mic monument franquista? Com estant a
hores d'ara els actes jurídics que en
determinarien la propietat i la futura
«reinterpretació"?
FB: En relació a aquesta qüestió, en
aquest mandat hem avançat moltíssim,
perquè després de 40 anys, hem sabut
consensuar com s'havia de resoldre
aquesta qüestió, mitjançant la consulta
que vam fer. Estem dins del termini enca-
rregat per poder materialitzar el resultat
d'aquesta consulta.

ME: Hem comentat que estem passant
per moments difícils i complicats al país.
Vostè ara cada cop està més involucrat
com a responsable d'Acció Política del
PdeCAT. Creu que és un bon moment per
deixar l'alcaldia per fer país?

FB: Deixo l'alcaldia, sí, però mai deixaré la
passió per la meva ciutat, Tortosa, ni la
defensa del projecte polític en el que crec
i he cregut tota la vida. Ho faig en un bon
moment, tant econòmic com polític per a
la ciutat de Tortosa, i orgullós de fer un
gran relleu en la persona de Meritxell
Roigé, qui serà no només la primera alcal-
dessa de Tortosa, sinó la persona més pre-
parada en assolir l'alcaldia de la ciutat. No
deixo l'alcaldia per fer país. També des
dels municipis es fa país. Ho faig perquè
crec que en aquest moment vital, a nivell
personal i polític, és el més adient. I ho
faig amb la tranquil·litat que Tortosa con-
tinuarà estant en bones mans. Meritxell
Roigé és una garantia de present i de
futur. És una persona preparada, política i
tècnicament, amb molta experiència, que
coneix perfectament la ciutat i que té un
projecte de futur per a Tortosa.

ME: Sempre ha dit que no es voldria jubi-
lar estant dintre del món de la política.
Encara queden molts anys per la jubila-
ció però, si Catalunya esdevé un Estat
independent, abandonaria la política?
FB: La política, els que la portem a la
sang, no l'abandonarem mai. La política
en primera línia et porta a un moment en
què, en el meu cas, toca centrar-me més
en la meva activitat professional. Ara bé,
el futur sempre és incert i per tant, hau-
rem d'esperar futurs esdeveniments.

ME: Per acabar m'agradaria fer menció,
no només de totes les persones que han
estat al seu costat durant tots aquests
anys, és a dir «la família política», sinó
de la seua pròpia família. Es mereixen
una «menció especial», no creu?
FB: Sí, efectivament. En el meu cas, en la
majoria de persones que es dediquen al
servei públic des de la política, és impres-
cindible la comprensió, recolzament i l'a-
companyament de la pròpia família. En el
meu cas, tant Cristina com els meus fills
Maria i Ferran, així com la resta de la
família, han estat fonamentals malgrat
que són els que han patit més els efectes
col·laterals de la meva vida dedicada a la
ciutat.

Isabel Carrasco

“Ser alcalde és l'honor
més bonic de tots els que
es poden tenir en política”

“Hem tingut el coratge
i la força política

d'emprendre obres que
segurament s'haguessin
d'haver fet fa molts anys”

“Deixo l'alcaldia, sí, però mai deixaré la passió per la
meva ciutat, Tortosa, ni la defensa del projecte polític en el

que crec i he cregut tota la vida”

“Meritxell Roigé és una garantia de present i de futur”


