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Fou investida en un ple extraordinari, dissabte passat 

Meritxell Roigé fou investida alcaldessa de Tortosa, prenent el relleu de Ferran Bel, i convertint-
se en la primera dona que ocupa aquest càrrec a la ciutat. P4 i 24

De manera immediata, si els informes tècnics garanteixen que no hi ha cap
risc, i arran d’una proposició no de Llei d’Esquerra Republicana. P5

El Congrés aprova que es desmantelli el Castor

Meritxell Roigé primera alcaldessa de Tortosa

PLANA 12
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial.
Els articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui els
signa i el diari no els fa seus

necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

En els darrers anys, s’ha posat de moda tenir una
olivera centenària, quan no mil·lenària, al jardí de
casa. En els primers temps d’aquesta moda –i d’aquest negoci– ningú no
en va fer gaire cas, però ara mateix som en un punt en què cal controlar
i revertir la situació. Controlar la situació significa treballar en un protocol
de bones pràctiques –per definir-ho d’alguna manera, així d’entrada– i
emprendre la redacció i aprovació de la legislació corresponent per pro-
tegir la serra del Montsià; revertir-la... només la podem revertir per a
generacions futures, perquè el mal, ara, ja està fet. La primera cosa que
cal fer és pedagogia. Des dels ens locals, cal una aposta ferma per difon-
dre la importància de mantenir les oliveres al seu hàbitat natural i, alhora,
per advertir els nous propietaris que, quan una olivera mil·lenària es tras-
llada, el més habitual és que es debiliti, emmalalteixi i acabi morint des-
prés de segles de vida. Cert és, però, que ningú no ha de dir a un pagès
si pot o no pot vendre la terra de la qual ha sigut propietari tota la vida,
com tampoc  ningú no ha de dir a un viverista si pot o no pot comprar
una terra d’oliveres i emportar-se-les allà on hi hagi el negoci. Al mateix
temps que des de les administracions es  fa pedagogia i es revisa el catà-
leg d’oliveres,  cal fer una legislació que ens permeti protegir el paisatge
i, sobretot, les nostres oliveres. Mentre no arriba, perquè per elaborar
una llei de cap i de nou es necessiten aproximadament dos anys, cal pre-
parar i aplicar un manual de bones pràctiques en coordinació amb tots
els sectors implicats: pagesos, viveristes, ecologistes... només així es tro-
barà la millor solució per a tots i, sobretot, per a les nostres oliveres.   
En tot cas, tant el pagès com el viverista, si deixen de banda el negoci de
vendre la terra i de traslladar les oliveres monumentals als jardins parti-
culars, no poden quedar sense compensació, sobretot perquè per a uns,
vendre la terra pot suposar viure els darrers anys amb una mica més de
comoditat i, per als altres, traslladar les oliveres suposa un bon negoci,
lògicament, tenint en compte que les oliveres mil·lenàries són un produc-
te luxe. Qui se senti cridat al senderi, que busqui la taula per començar
a treballar abans no sigui massa tard, perquè si la moda es continua este-
nent, el que tindrem és una muntanya de planter i trigarem mil anys a
recuperar el nostre paisatge.  I no el veurem més. 

Paco Lavega, Portaveu de Més Ulldecona

Oliveres mil·lenàries:
moda o necessitat? 

OPINIÓ

Editorial
Les empreses creades per dones fracassen un 28% menys que les dels homes

L'informe «Mapa de l'emprenedoria 2017» elaborat per Spain Sartup-South Summit (plataforma líder d'innovació i desenvolupament de negoci que connecta a les star-
tups més disruptives amb inversors i corporacions de tot el món), va agafar una mostra de 1585 projectes d'arreu del món i destaca que el 30% de les empreses creades
per dones van fracassar, el darrer any, davant del 58% dels projectes iniciats per homes. Malgrat això, l'estudi remarca que l'emprenedoria femenina continua amb xifres
molt discretes, ja que només representa el 18% del total d'empreses noves. Segons L'OCDE, (L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), a
Espanya hi ha 270.000 dones empresàries i 712.000 treballadores autònomes enfront de 600.000 homes empresaris i 1.248.000 treballadors autònoms. En la majoria
dels països, les dones autònomes treballen principalment en el sector serveis (70% o més). L'OCDE confirma que la majoria dels països continua mostrant diferències de
gènere en l'accés al finançament, factor clau per a l'emprenedoria. Segons Ana Isabel Jiménez-Zarco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, un dels
reptes seria tenir més determinació en la reivindicació de la igualtat efectiva entre dones i homes: «Mentre com a societat no interioritzem la necessitat d'igualtat salarial,
la paritat en càrrecs de responsabilitat, el repartiment de les feines domèstiques, no arribarem enlloc». 

L’any 2017, les línies de treball de la Mancomunitat de la Taula
del Sénia s’han basat en cinc grans eixos: ocupació, turisme,
agricultura i medi ambient, Jornades Europees de Patrimoni i
incidència política a Europa. Alfons Montserrat, alcalde
d’Alcanar, ha estat al capdavant de l’organització i n’ha exercit
la presidència. L’evolució general durant els últims tres anys ha
estat molt positiva. Aquesta progressió queda palesa amb l’in-
crement del pressupost, que passa d’una xifra de 117.052
euros l’any 2015 a 534.001 euros per al 2018. A més, només
durant el 2017 s’ha donat ocupació a més d’una vintena de
persones mitjançant diferents programes de formació i treball.
Entre els projectes desenvolupats el 2017, destaca la recupera-
ció del camí del riu Sénia, que, a més de donar nom a la
Mancomunitat, és l'eix vertebrador del territori. Durant el man-
dat de Montserrat també s’ha treballat intensament per aug-
mentar la conscienciació, en l’àmbit nacional i internacional,
sobre la importància de regular i protegir les oliveres del nostre
territori. Montserrat ha passat el relleu a Ivan Sánchez, alcalde
de Sant Jordi. La presidència del batlle canareu ha tingut un any
de durada, tal com marquen els estatuts de l’organització.
Montserrat ha passat el relleu a Ivan Sánchez, alcalde de Sant
Jordi, que assegura que ha agafat el càrrec amb il·lusió i segu-
retat “gràcies al treball fet per Montserrat durant el 2017”.

La presidència d’Alfons Montserrat
acaba amb un balanç positiu

TAULA DEL SÉNIA

La Rua del Carnaval de Deltebre
segueix augmentant la seva par-
ticipació any rere any. Tant és així
que, per demà dissabte, més de
1.300 persones desfilaran pels
carrers del municipi entre les 26
comparses que a estan inscrites.
Per a l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, aquest fet mostra que
“estem davant d’un esdeveni-

ment de referència al territori que
any rere any agafa més força”.
En aquesta línia, Soler ha explicat
que “amb aquestes xifres,
podem afirmar clarament que el
carnaval de Deltebre és el carna-
val del Delta de l’Ebre”. De fet,
aquest és el primer any que par-
ticipa una comparsa d’un munici-
pi veí i es treballarà en aquesta

línia per tal que en els propers
anys puguin participar més com-
parses de municipis propers.
Enguany, enlloc de tres premis, hi
haurà sis guardons: premi Rua
2018 (300€), premi a la compar-
sa més “xaladora” (150€), premi
a la millor coreografia (150€),
premi a la millor disfressa
(150€), premi a la millor carrossa

(150€) i premi a la comparsa
més original (150€). El jurat que
atorgarà la puntuació a les dife-
rents comparses, tal com ja va
succeir l’any passat, serà de fora
del municipi. 
Està previst que la Rua comenci a
les 17 hores a la cruïlla entre l’a-
vinguda Assumpció i el carrer
Robert Graupera.

Més de 1.300 persones participaran en la Rua del Carnaval de Deltebre

DEMÀ DISSABTE: ‘ÉS EL CARNAVAL DEL DELTA DE L’EBRE’
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L'acusació veu provat que el consum de cocaïna va ser
la causa de l'accident on van morir dos joves a l'N-340

El judici, vist per sentència després que l'acusat defensi que no va consumir droga i negui que va tenir una actitud irrespectuosa

El judici contra el con-
ductor que va provocar
l'accident on van morir
dos joves a l'N-340, va
quedar vist per sentència
aquest dimarts després
de repassar les darreres
proves pericials i de la
declaració de l'acusat.
Manuel Vicente Pérez va
insistir en què no havia
pres droga, tot i el positiu
en cocaïna que va donar.
Pérez també va voler
negar que tingués una
actitud irrespectuosa o
despreocupada després
de l'accident i va remar-
car que va trucar de
seguida al 112, va dema-
nar ajuda policial i va
col·laborar en tot allò
que estava al seu abast.
Les acusacions van donar
per provat el consum de
cocaïna i van refusar l'ar-
gument que una roda de

la furgoneta es rebentés
abans del xoc frontal.
Una de les advocades va
demanar a la jutge que
tingui en compte l'a-
greujant de conducció
temerària i que a la pena
màxima de 4 anys per
homicidi per imprudèn-
cia, hi afegeixi un any
més per dolo eventual.
La defensa de l'acusat va
demanar l'absolució.
Tensió
Segons l’ACN, els dos
dies que va durar el judici
més d'un centenar de
joves amics de les vícti-
mes i familiars van estar
a les portes dels jutjat
penal de Tortosa clamant
justícia per a la parella.
L'arribada de l'acusat en
furgó policial, des de la
presó de Mas Enric, on
compleix presó preventi-
va, van provocar

moments de tensió entre
els joves concentrats que
el van rebre i acomiadar
amb crits de "drogoad-
dicte" i "assassí". 

Els casos d'impagament
de rebuts de servei per
situacions de pobresa i
vulnerabilitat, la cone-
guda com a pobresa
energètica, també han
augmentat a Amposta i
Sorea, la companyia que
gestiona el servei d'ai-
gua a la capital del
Montsià, ha decidit
duplicat per aquest
2018 el fons social per a
famílies que no poden
pagar els rebuts. Amb el
conveni signat ahir
dijous, Sorea dona al
consistori 5.000 euros
per ajudar amb els paga-
ments per l'aigua. El
fons s'inclourà als recur-
sos de serveis socials que
disposen de 35.000
euros per a necessitats
de primera urgència i
30.000 euros per fer
front a factures de llum
impagades. L'alcalde
d'Amposta, Adam
Tomàs, ha agraït la res-
ponsabilitat social de
l'empresa amb el territo-
ri on ofereix servei.

AMPOSTA

La companyia
que gestiona el
servei d'aigua
duplica el fons

social

L’advocat tortosí Xavier Faura, que va ser pre-
sident de la Sindicatura Electoral de la
Demarcació de Tarragona en la convocatòria
del referèndum de l’1 d’octubre, va declarar
en qualitat de testimoni, ahir dijous davant
del jutjat d'Instrucció número 15 de
Barcelona.
El cas es va obrir arran de la querella interpo-
sada pel Ministeri Fiscal contra els Síndics
Electorals Centrals del referèndum, per supo-
sats delictes de malversació de cabdals
públics, usurpació de funcions i desobedièn-

cia. 
Sembla que el que pretén la Fiscalia no és
obtenir informació per aquesta causa, sinó
mirar de tenir més informació per fer-la valdre
als procediments del Tribunal Suprem i de
l’Audiència Nacional.
Recordem que la Generalitat de Catalunya,
després que el Tribunal Constitucional l’ame-
nacés amb la imposició de multes d’entre
6.000 i 12.000 euros, va decidir rellevar els
integrants de la Sindicatura Electoral per
observadors públics i internacionals.

Xavier Faura, cridat a declarar com a testimoni al jutjat que investiga
els Síndics Electorals de l'1d’octubre

Ahir dijous

Els Mossos fent un cordó davant dels concentrats al jutjat penal de Tortosa.
acn

Xavier Faura.

Més d’un centenar d’amics i 
familiars de les víctimes han estat a les

portes del jutjat penal de Tortosa, 
durant els dies del judici

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.
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*TORTOSA: demà
dissabte (11.30h), al
Pavelló Firal, s’inaugu-
rarà Tortosantic, quar-
ta Fira Descarregada
d'Antiguitats. Assistiran
l'alcaldessa  Meritxell
Roigé, el regidor de
Fires, Emili Lehmann, i
altres membres de la
Corporació. 

*TORTOSA: el regidor
socialista Enric Roig es
va presentar com a
candidat a l’alcaldia en
el ple de dissabte per
“coherència amb els
tortosins i tortosines
que em van votar a les
darreres eleccions i
que confien en el sòlid
projecte socialista.
Estem convençuts de
que la nostra oposició
ha estat encertada.
Hem treballat, fiscalit-
zat i actuat en tot allò
que hem cregut
necessari per a que
Tortosa avanci. I per-
què hem fet la feina
durant aquests darrers
anys. Perquè hem
donat la cara. Perquè
hem parlat dels valors
que ens importen: de
justícia social, d’igual-
tat, de llibertat”. Per
la seua part, Miquel
Iceta, en la seva visita
a Tortosa, va afirmar
que la ciutat està
estancada i necessita
d’un projecte que
sigui un veritable
revulsiu i aquest ha
d’estar encapçalat per
Enric Roig. 
D’altra banda, el grup
municipal socialista ha
presentat una moció
per demanar a
l’Ajuntament que doni
suport a la vaga inter-
nacional que han con-
vocat les organitza-
cions feministes el
proper 8 de març. 

Més 
Notícies

Meritxell Roigé fou
investida dissabte alcal-
dessa de Tortosa.
Prenent el relleu de
Ferran Bel, que va
renunciar al càrrec dijous
de la setmana passada,
Roigé es converteix en la
primera dona alcaldessa
de la ciutat. En el ple
extraordinari, fou inves-
tida amb 11 vots a favor
del PDeCAT i Esquerra.
L'oposició va retreure
Roigé la manera com es
fa el relleu i van apuntar
que respon a una
estratègia en clau de
partit i electoral. Roigé
serà alcaldessa fins al
maig de l'any vinent,
quan està previst que se celebrin els
pròxims comicis municipals. Al ple va
assistir la plana major del PDeCAT.
Roigé, en alguns moments visiblement
emocionada durant el seu discurs, va
agrair la feina de Bel durant els 11
anys: "referent, mestre i la persona
més entregada a la ciutat". "Temps tin-
drem per fer la mirada enrere i veure

com ha canviat Tortosa", va afirmar la
nova alcaldessa, que creu que Bel ha
treballat per deixar una base sòlida que
permet afrontar els reptes de la ciutat
"amb les forces renovades". 
"Ens queda molta feina a fer. Treballaré
per ser digna del càrrec: ser la primera
alcaldessa de Tortosa", va dir Meritxell.
(més informació a la plana 24)

La jornada de dimecres a l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa es va veure alterada per un succés
que va originar un ensurt important. Tal com infor-
ma ebredigital.cat, un dels vehicles que estava esta-
cionat al pàrquing situat a l’accés es va precipitar i
va caure a la part inferior, provocant destrosses a
l’escala metàl·lica instal·lada recentment, així com a
un dels vehicles que estava estacionat en aquesta
zona inferior del pàrquing. La principal hipòtesi amb
què va treballar la Policia Local fou que el turisme
no va quedar ben frenat i que es va desplaçar afa-
vorit pel desnivell d’aquest punt. A l’interior del
cotxe no hi havia cap ocupant quan es va precipitar.

Meritxell Roigé fou investida en un ple extraordinari, dissabte passat

Un vehicle es precipita a
l'aparcament

‘Treballaré per ser digna del càrrec,
ser la primera alcaldessa de Tortosa’

De l'Hospital Verge de la Cinta

El Palau Capmany de Tortosa, 
en venda

Considerat l’Alhambra tortosina

El Palau Capmany és un edifici històric de
Tortosa catalogat com a Bé d’Interès Local. Va
ser l’antic palau dels comtes de Vallcabra i dels
marquesos de Capmany. L’edifici d’estil barroc
està situat a l’entrada del casc antic i la part pos-
terior toca al riu Ebre. Conegut com l’Alhambra
tortosina, ja que el palau presenta un esplendo-
rós pati amb una reproducció del granadí Pati
dels Lleons, conserva una façana encoixinada
datada del segle XVII-XVIII. Més Ebre ha parlat
amb el gerent d’Esteban Immobiliària, empresa
encarregada de la venda del palau, que ens des-
criu l’edifici com una joia, tant per les seves
dimensions, conservació i lloc en el que es troba,
ideal per ubicar-hi un hotel amb encant, tipus
«Relais &amp; Châteaux». El Palau, fins
ara,havia estat la seu de Metrópolis Seguros,
que ha tancat recentment la seua oficina. Foto:
Cedida.
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*AMPOSTA: presenta-
ció de la XXIII Festa de
la Carxofa (que serà el
25 de febrer) i les XV
Jornades de la Carxofa
(del 18 de febrer al 18
de març), avui a les 11
h. al mercat municipal.

*EL PSC pregunta a la
Comissió Europea per la
protecció de les oliveres
mil·lenàries.L'eurodiput
at Javi López trasllada a
l'executiu comunitari la
preocupació per l'a-
rrencada d'exemplars a
Ulldecona i qüestiona si
podria vulnerar norma-
tives sanitàries.

*IVAN SANCHEZ,
alcalde de Sant Jordi i
nou president de la
Mancomunitat Taula
del Sénia agafant el
relleu d’Alfons
Montserrat, alcalde
d’Alcanar, ha presentat
les línies de treball per
aquest 2018, i entre
aquestes, la defensa de
les oliveres mil.lenàries.

Més notícies

La Comissió d’Energia, Turisme i Agen-
da Digital del Congrés ha aprovat aquest
dimecres la proposició no de Llei d’Esque-
rra Republicana que demanava la clausu-
ra, segellat dels pous i desmantellament
immediat de les instal·lacions del Castor,
entre altres mesures. Esquerra ha transac-
cionat la Proposició amb Ciudadanos i ac-
ceptat una esmena del PSOE i 4 de Uni-
dos Podemos, per la qual cosa el text final
aprovat insta al govern espanyol ‘a sol·li-
citar els informes tècnics que garanteixin
que el procés de desmantellament de la
plataforma no comportarà riscos me-
diambientals ni nous terratrèmols a la zo-
na. I en cas que es garanteixi aquesta si-
tuació, s’ordeni la clausura definitiva del
magatzem de gas, el segellat dels pous i
les instal·lacions’. La proposta ha estat
aprovada per 20 vots a favor, cap en con-
tra i 16 abstencions, que corresponen al
PP (14) i als representants del grup mixt
(2) a la comissió. El diputat republicà Jordi
Salvador ha afirmat que ‘estem satisfets
de l’aprovació perquè és un pas impor-
tant per poder desmantellar aviat el Cas-
tor’, a la vegada que s’ha compromès ‘a
fer control permanent al govern espanyol
perquè encarregui els informes tècnics de

desmantellament, cosa que ja hauria d’-
haver fet fa temps’. Salvador ha denun-
ciat que ‘ara com ara no hem rebut cap
informe o explicació concreta sobre la pe-
rillositat del desmantellament del Castor a
la que va fer referència el govern per jus-
tificar la seva hibernació. A més, tampoc
s’ha fet cap estudi que expliqui quan i
com es pot fer el desmantellament, i el
seu cost’. ‘Segellar els pous i desmantellar
el Castor és una qüestió exclusivament
política, no tècnica; no suposa cap risc ni
perillositat’, tal com ha certificat el geòleg
i professor de la UB, Josep Giner, i d’altres
científics. A més ha reclamat ‘la realització
d’una Auditoria o informe tècnic complet
de tot el projecte Castor’. Salvador ha la-
mentat  els 15,7 ME anuals que costa la
hibernació del Castor que paguen els
consumidors de gas.

El Congrés aprova, a proposta
d’Esquerra, que es desmantelli el Castor

De manera immediata, si els informes garanteixen que no hi ha cap risc

Des del seu domicili

Els Mossos van detenir una veïna d'Amposta de
49 anys per, suposadament, vendre cocaïna al
detall des del seu domicili del carrer Cánovas.
Durant l'escorcoll de l'immoble, els agents van
trobar petites quantitats d'aquesta substància i
diners. En l'operatiu va participar també la poli-
cia local, que des de fa temps havia detectat un
punt de tràfic de drogues en aquesta casa. De
fet, i arran les investigacions iniciades pels
agents municipals, tant Mossos com Guàrdia
Civil i policia espanyola efectuen operacions
regulars a la zona –principalment als barris del
Grau i les Quintanes- amb escorcolls i deten-
cions de persones vinculades a diversos clans
familiars. Els veïns s'han queixat de les molès-
ties i la inseguretat que la situació genera.

Una dona detinguda a 
Amposta per vendre cocaïna
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*DELTEBRE: en el marc
de l’oferta formativa que
ofereix l’Ajuntament, el
consistori, conjuntament
amb la Fundació Pere
Tarrés, organitza un curs
sobre Facebook i altres
xarxes socials al telèfon
mòbil. Aquest curs, que
és totalment gratuït, està
dirigit a les persones de
més de 55 anys i es durà
a terme en dues sessions
que es celebraran el 20 i
22 de febrer, de 18 a 20
hores, a la Biblioteca
Delta de l’Ebre.

*CREMES CONTROLA-
DES al Parc Natural del
Delta de l'Ebre. Els tre-
balls, que s’allargaran fins
a finals de febrer, perme-
tran netejar el senillar de
prop de 130 ha. de super-
fície a les basses de les
Olles, l’Encanyissada, la
Platjola, la Tancada i als
Ullals de Baltasar. 
Les cremes es duen a
terme cada any en aques-
ta època, com a eina de
gestió per regenerar els
ecosistemes humits i
millorar els hàbitats.

*LES ENTITATS ECOLO-
GISTES exigeixen clausu-
rar el minitransvasament
del riu Siurana, afluent de
l'Ebre, al pantà de
Riudecanyes.

*BITEM: a la festa de la
borraina, organitzada per
l'associació de jubilats, es
va presentar el projecte
de la nova llar de jubilats
del poble, que es cons-
truirà al solar del costat
de la Unió recreativa.

*UN GRUP de músics
ebrencs integrat pel can-
tant Arturo Gaya, el gui-
tarrista Sergi Trenzano i el
baixista Kike Pellicer, amb
l’acordionista urgellenca
Cati Plana, estan tirant
endavant un projecte per
reivindicar la figura del
cantant americà Pete
Seeger (1919-2014) con-
siderat el pare de la músi-
ca folk arreu del món.
Tots ells han impulsat l’as-
sociació ‘Amics de Pete
Seeger’ amb un programa
d’activitats que al
Bravium Teatre de Reus
va encetar el seu recorre-
gut per la geografia cata-
lana.

Més notícies

Després d’anys de demandes i reclamacions, l’església de
l’Assumpció disposarà d’un nou Espai Parroquial per dur a terme
les seves activitats. El nou centre s’ha ubicat en un espai municipal
situat al costat de la pròpia església, a l’antic consultori mèdic del
nucli de Jesús i Maria, i s’ha adequat per tal que disposi de tots els
elements necessaris per dur a terme la seva funció. L’equipament,
de 192m2, consta de diferents despatxos per a poder realitzar les
activitats. Segons nota de l’Ajuntament, el cost de les obres ha
estat del voltant dels 30.000€, “lluny dels més de 450.000€ plan-
tejats en el projecte compromès pels anteriors governs”. Aquesta
actuació s’emmarca en el pla de millora i optimització dels equipa-
ments municipals que està duent a terme l’Ajuntament.

Dimarts passat i demà dissabte, en dues jornades, Ràdio
Ràpita celebrarà el Dia Mundial de la Ràdio amb una progra-
mació molt especial, coordinada per la regidoria de Mitjans
de Comunicació. Dimarts, amb el lema ‘Capgirem la ràdio’,
la graella habitual va quedar del tot sacsejada amb intercan-
vis de presentadors, l’estrena d’un nou programa i la recupe-
ració d’un altre programa mític. I demà dissabte, des de
l’Església Nova, Top Rànquing coordina tot un esdeveniment
radiofònic que estarà obert al públic que hi vulgui assistir.
Serà el segon any consecutiu que Ràdio Ràpita celebra
aquesta efemèride d’abast mundial i que té el propòsit “de
sumar-nos a aquest homenatge mundial a la ràdio”, va expli-
car la regidora de Mitjans de Comunicació, Èrika Ferraté.

Deltebre inaugura el nou Espai
Parroquial de l’Assumpció

El cost de les obres ha estat del voltant dels 30.000 euros

L’Esglèsia Nova, escenari de la
segona festa de la Ràdio

Demà dissabte, a la Ràpita

Visita al nou Espai.
Dimarts ja va celebrar-se la primera jornada: ‘Capgirem la ràdio’.

El Consell Comarcal
del Baix Ebre ha posat
en marxa Fem
Ocupació per a Joves
2018, un programa
que té com a objectiu
inserir laboralment 20
joves de 18 a 29 anys
en situació d'atur, a
partir de les necessi-
tats de contractació
de les empreses de la
comarca. Fem
Ocupació per a Joves
combina accions
d’adquisició d’expe-
riència professional en
empreses amb d’altres de formació i orientació. D'aquesta
manera s'estimula la contractació de joves que adquireixen
una formació a mida de les necessitats de l’empresa on tre-
ballen. Segons que ha explicat la presidenta del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, "la prospecció
d’empreses per part dels tècnics de l'Àrea d'Activació
Econòmica del Consell Comarcal permet identificar els sec-
tors generadors d’ocupació, així com la definició dels per-
fils professionals requerits per les empreses i que no es
cobreixen per manca de persones treballadores qualifica-
des o perquè no disposen de l’acreditació de la seva quali-
ficació professional". 

Objectiu: inserir laboralment 20 joves de 18 a 29 anys

Programa Fem Ocupació per a Joves,
del Consell Comarcal del Baix Ebre 

Sandra Zaragoza, presidenta del CCBE.

El Pla Local de les Dones de Deltebre comença a ser una realitat.
Després de mesos de treball teòric, encapçalat per la Dra. Rosa Queral,
ara és el moment d’iniciar la part pràctica d’aquest diagnosi. Per això
s’ha celebrat una reunió entre la tinenta d’alcalde de Dinamització
Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural, Anna Giménez, la pròpia
directora del Pla Local de les Dones, Rosa Queral, les diferents entitats
de dones (Associació de Dones de Deltebre, Associació de Dones de La
Cava, Associació de Dones i Agents de Salut i F de Figa) i la resta d’en-
titats interessades en aquest pla. En el marc d’aquesta reunió s’ha
detallat l’estat actual del pla, el qual a hores d’ara disposa d’un contin-
gut teòric gairebé finalitzat, i s’han establert les bases per iniciar els
treballs d’anàlisi pràctic que han de permetre la finalització de l’estudi.

A Deltebre

El Pla Local de les Dones 
comença a ser una realitat

Reunió entre les parts implicades en el Pla Local de les Dones de Deltebre. 
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*EL PREMI
Llibresebrencs.org de
relats curts a Internet
per a joves  està obert
a joves de la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta, el
Baix Ebre, el Montsià,
el Priorat, el Baix Cinca,
el Matarranya, els
Ports o el Maestrat. 

*CONVOCADA la
novena edició del
Premi de Treball de
Recerca de Batxillerat
sobre la Ribera d’Ebre.

*L’INSTITUT DE FLIX
és el primer de les
Terres de l’Ebre en
organitzar proves
telemàtiques. Aquest
servei té la finalitat de
facilitar la formació,
millorar la qualificació, i
fer possible l’adaptació
entre les situacions per-
sonals i professionals.

Més 
notícies

Falten poc més de dos mesos per a la
celebració del Concurs de Garnatxes
del Món, un esdeveniment vinícola
que enguany se celebrarà a la Terra
Alta. De l’11 al 15 d’abril cellers d’a-
rreu del món, productors de vi de gar-
natxa, distribuïdors i periodistes s’hi
reuniran per escollir els millors vins ela-
borats amb aquesta varietat de raïm. 
El Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Terra Alta i la

Conselleria d’Empresa han signat una
conveni pel qual la Generalitat apor-
tarà 60.000 euros al concurs. Joan
Arrufí, president del Consell Regulador
de la DO Terra Alta, Joan Aregio,
secretari d’Empresa, i Carles Luz, pre-
sident del Consell Comarcal de la Terra
Alta, han explicat els detalls d’un con-
veni que busca fer difusió de la imatge
de Catalunya aprofitant el ressò d’a-
quest concurs internacional.

Concurs de Garnatxes del Món 
de la Terra Alta 2018

La Generalitat aporta 60.000 euros

CONLLOGA es constitueix com a associació després
d’estar en funcionament com a grup de suport a les
famílies durant dos anys. Es tracta d’una associació de
pares i mares de la Terra Alta que va néixer amb la
necessitat de compartir inquietuds sobre temes de
criança, lactància i educació, i fer tribu en l'àmbit
familiar, per aprendre els uns dels altres a partir de les
experiències individual. Es tracta d’un projecte obert a
totes les famílies amb interès de compartir i enriquir el
teixit social tant dels adults com dels infants i que tre-
balla per posicionar-se com a punt de referència
davant de les necessitats que puguin tindre les famí-
lies terraaltines, ja sigui per resoldre dubtes, buscar
professionals o demanar opinions. El principal lloc de
trobada és la Biblioteca de Gandesa. Per a més info
sobre COLLONGA, visiti l’hemeroteca de nostra web
(www.mesebre.cat/hemeroteca) a la plana 11 de l’e-
dició 882 del 20 d’octubre de 2017.

Es constitueix l'associació
CONLLOGA

De pares i mares de la Terra Alta

Carles Luz, Joan Arrufí i Joan Aregio en el moment de la signatura.

L’Associació de Turisme Rural de la Terra
Alta, que engloba més de 80 empreses tu-
rístiques de la comarca (cases rurals, apar-
taments, hotels, restaurants, cellers, molins
i empreses d’activitats, entre altres) té nova
presidenta. Pilar Miró ha agafat el relleu de
Felip Segura, qui havia liderat l’Associació
durant més de 6 anys. En la darrera Assem-
blea General del passat 29 de gener va te-
nir lloc el canvi en la presidència, agafant el
relleu una persona que ja formava part de
l’anterior Junta, Pilar Miró. La nova Junta,
formada per 9 membres, compta amb bo-
na part de la Junta anterior i afegeix noves
incorporacions.

Gràcies a l'acord existent entre Diputació-BASE,
CaixaBank i Ajuntaments de la demarcació, molt aviat
11 municipis tarragonins disposaran d'un Caixer Au-
tomàtic. “Sense aquesta col.laboració publico-priva-
da no hagués estat possible”.

Relleu al capdavant de l’Associació de
Turisme Rural de la Terra Alta

11 municipis tarragonins
tindran aviat caixer automàtic
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*LA PASSIÓ D'ULLDE-
CONA inicia una nova
temporada. Les repre-
sentacions es faran al
Teatre Orfeó Montsià
els dies 4 i 11 de març
en català i els dies 8 i 15
d’abril en castellà. A
banda, els actors i
actrius es desplaçaran a
l’Auditori Felip Pedrell
de Tortosa el dia 18 de
març per representar
l’obra en català a la
capital del Baix Ebre.

*ES CREA la Federació
Intercomarcal CGT
(Confederació General
del Treball) Terres de
l'Ebre, un sindicat que el
22 de febrer farà la pre-
sentació. El primer acte
es produirà al matí, a les
12 hores, amb una roda
de premsa al Col·legi de
Periodistes. El segon
acte tindrà lloc a la
tarda amb la presenta-
ció del Sindicat al
Centre Cívic de
Ferreries, amb diverses
ponències.

Més
notícies

La Diputació ha aprovat inicialment dos projectes de millora de la
xarxa viària a la comarca del Montsià. D’una banda, es portarà a ter-
me una primera fase de condicionament de la carretera TV-3048 des
d’Amposta a la Ràpita, amb un pressupost d’execució inicial de gaire-
bé 2,72 milions d’euros. El projecte inclou l’eixamplament de la calça-
da i la construcció d’una rotonda a l’encreuament amb la carretera TV-
3406, que connecta amb l’N-340 i amb Sant Jaume. D’altra banda, a
la Sénia la carretera T-1050 ampliarà la seva calçada i millorarà la se-
guretat del trànsit de vehicles i vianants, amb un pressupost d'execu-
ció inicial de 928.273 euros. Ambdós projectes es troben en període
d'informació pública fins al proper 28 de febrer.

El Consell Comarcal del Montsià ha contractat 28 persones per un
període d’entre 6 i 12 mesos a jornada completa per dur a terme
diferents tasques de caràcter públic i d’interès social als diferents
ajuntaments de la comarca, a través del programa Treball i
Formació, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofi-
nançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social i el Fons Social
Europeu,  mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació. Es tracta
de persones en situació d’atur i que han exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi. En data 15 de setembre de 2017, el
Consell Comarcal del Montsià incoà l’expedient per sol·licitar al
Servei d’Ocupació de Catalunya, i abans del 5 d’octubre de 2017
es va concedir aquesta subvenció, per import de 406.247,20€.
Aquestes 28 contractacions duran a terme un projecte comú de
manteniment dels equipaments culturals, esportius, socials i d’oci.

La Diputació invertirà 2,7 MEUR en
l’adequació de la carretera TV-3408

El Consell del Montsià 
ha contractat 

28 persones aturades
Entre Amposta i la Ràpita

Per treballar en 11 ajuntaments de la comarca

Certamen Internacional de Bandes de Música, el 7 d’abril

L’Agrupació Musical Senienca (AMS) ja ha
seleccionat les tres bandes de música que
concursaran en el XII Certamen
Internacional de Bandes de Música ‘Vila de
la Sénia’, que se celebrarà el dia 7 d’abril
d’enguany, en aquesta població del
Montsià. Es tracta de la Agrupación Artístico
Musical el Trabajo de Xixona (Alacant), la
Filarmonica Uniao Tavairense (Portugal) i la
Banda Sinfónica de la Asociación Cultural
Artística Ciudad de Atarfe (Granada). El

Certamen, que organitza l’AMS i que comp-
ta amb el patrocini de l’Ajuntament de La
Sénia, el departament de Cultura de la  i de
l’Obra Social La Caixa i el suport de dife-
rents entitats locals i del territori, busca pro-
mocionar i premiar les formacions de música
no professionals. 
Al certamen, únic a Catalunya, poden parti-
cipar bandes simfòniques de música de tot
el món, no professionals i amb un màxim de
100 músics.

Per a millorar les activitats aqüícoles que es desenvolupen

Dimecres es va constituir la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura en el Delta
de l’Ebre. Està formada per representants de la Federació de Productors de
Mol·luscs del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL) i de les confraries de pesca-
dors del delta, per científics del Centre Internacional d’Investigació dels
Recursos Costaners (CIIRC) i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Aplicada
(IRTA) i per membres de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i dels
Serveis Territorials del DARP. Un cop constituïda, es va debatre les possibles
accions que es poden dur a terme en les badies dels Alfacs i del Fangar del
delta per millorar les activitats aqüícoles. De moment, s’ha decidit que la
renovació d'aigua a les badies del Delta es farà combinant l'obertura de des-
guassos i la meteorologia favorable. Tot plegat per frenar danys.

acn

Bandes de Granada, 
Portugal i Alacant participaran 

en el ‘Vila de la Sénia’

Es constitueix 
la Taula de Cogestió de l'Aqüicultura

en el Delta de l’Ebre
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23, 24 I 25 DE FEBRER

Avui divendres (10 h),
una representació de la
Fira de l'Oli i de la
Garrofa de Jesús realit-
zarà la tradicional visita
al mercat de Tortosa
per promocionar una
activitat que tindrà lloc
a Jesús durant el darrer
cap de setmana del mes
febrer. Amb els "mes-
tres del morter", s'ela-
borarà allioli en directe,
un dels productes estre-
lla de la fira, mostrant la
tècnica que els ha
permès tenir aquesta
particular condició que
només s'obté després
d'haver guanyat el con-
curs que es realitza
durant el certamen. Per
la tarde, pronunciarà
una conferència a Jesús
el president d'honor del
Grup Borges, Anton
Pont, com a preàmbul
de la XXIII Fira de l'Oli i
les Terres de l'Ebre i II
Fira de la Garrofa que
tindrà lloc el 23, 24 i 25
de febrer.

Fira de l’Oli i
la Garrofa de

Jesús

El senador republicà
Miquel Aubà ha registrat
vuit preguntes per escrit
dirigides al Govern es-
panyol per conèixer
quan i com aplicaran les
mesures per desconges-
tionar l’N-340 amb les
bonificacions per als
vehicles que circulen en-
tre els peatges de l’auto-
pista AP‑7 entre Penís-
cola i Vilafranca, i el
desviament obligatori
dels camions de l’N-340
en aquests trams. Aubà
ha justificat aquesta iniciativa parlamentària per ‘la incertesa mostrada
pel ministre de Foment, que no ha concretat un calendari sobre quan
i com es faran efectives les mesures. Si el govern espanyol hagués ac-
tuat amb la mateixa diligència en aplicar els compromisos adquirits
sobre l’N-340 i les bonificacions a l’AP-7 que en aplicar el 155, el pro-
blema ja estaria resolt’. Aubà ha lamentat ‘les excuses’ que està fent
servir el Govern espanyol per no haver fet efectius els seus compro-
misos a temps: ‘són els únics responsables de la situació que patim.
Amb el 155, ells, a més, són Generalitat, i no han fet la feina que ha-
vien de fer’. Així mateix, el portaveu de Foment del Partit Demòcrata
al Congrés, Ferran Bel, va preguntar el dimecres al ministre de la Ser-
na, sobre el desviament obligatori de camions de la N-340. Abans de
l’aplicació del’article 155, la Generalitat va acordar amb el ministre fer
efectiu el desviament obligatori a partir de l’1 de gener de 2018, però
el diputat recorda que “a dia d’avui segueix sense executar-se”.

El tram entre
l’Hospitalet de l’Infant
i Benicarló per l’auto-
pista AP-7 surt més
econòmic per a les
empreses de transport
de camions que el
mateix trajecte si es fa
per l’N-340, sempre i
quan la desviació de
camions cap a l’auto-
pista estigui bonifica-
da amb un acord
entre el Ministeri de
Foment i la
Generalitat. Aquest és
el resultat d’un estudi
elaborat per
‘Barcelona Tech’ de la
Universitat Politècnica de Catalunya per encàrrec del Departament
de Territori i Sostenibilitat. La reivindicació d’aquesta desviació es
manté per la necessitat de fer efectiva aquesta mesura i reduir al
mínim el nombre d’accidents de trànsit en aquest tram de la
Nacional. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha refermat
aquest dilluns el seu compromís per fer efectiu el desviament obli-
gatori de camions de la carretera N-340 a l’autopista AP-7 als
trams ebrencs i penedesencs de la via. Tot i això, el ministre ha
admès que no està «en disposició de donar un data» i que només
pot garantir «la màxima celeritat» a l’hora d’activar la mesura. 
Així mateix, el ministre de Foment ha recordat que el govern
espanyol «en cap cas» va anunciar que la mesura entraria en vigor
l’1 de gener d’enguany.

Insistència per saber quan s’aplicaran
les mesures sobre l’N-340 ‘No encariria el cost per als

transportistes’
‘Si haguessin estat tan ràpids com amb el 155, tot estaria resolt’

La desviació a l’AP-7 de camions que transiten per l’N-340

Homenatge a l’avi centenari de l’Aldea, 
José Estorach i Gilabert

De l’Ajuntament De l’Ametlla de Mar

José Estorach Gilabert més conegut
com Pepito lo Borinot, s’ha convertit
en un dels privilegiats centenaris de
l’Aldea. Se’l coneix pels seus acudits,
darrera de cada un d’ells  s’amaga una
memòria prodigiosa. 
Pepito ja és centenari i ho celebra amb
el seu poble i per aquest motiu el
Govern aldeà li va retre un homenatge
amb l’entrega d’una placa commemo-
rativa.

S’acaba la remodelació de la plaça
Catalunya

La plaça Catalunya de la
Cala ja llueix remodelada. El
resultat és més amplitud, tan
vist des de fora com estant
dins de la plaça. Les obres,
que han durat uns dos
mesos, han permès obrir una
zona a la part superior per
poder realitzar activitats cul-
turals, lúdiques i socials. A
més, s’ha renovat el parc infantil desplaçant-lo a la part inferior.

Miquel Aubà i Ferran Bel



«Explicar històries. Així és com jo entenc la
fotografia i qualsevol altra manera d'ex-
pressió artística, literària o personal». Eva
Mascarell Sérvulo (Sant Carles de la
Ràpita, 1989) és amiga meva. Per tant en
aquestes línies no hi ha cap pretensió
d'objectivitat. No sé, amb certesa, si va ser
el seu somriure, els seus gestos, la seva
timidesa o fins i tot la seva forma de vestir.
Però des del primer dia que la vaig veure
apropar-se des de lluny vaig saber que era
algú que tenia molt a dir. Acaba de guan-
yar el premi Concurs d'Instagram del
Consell Comarcal del Montsià Jove i les
seves fotografies són les que nodreixen el
calendari que ha editat per 2018 aquesta
entitat, però la seva trajectòria professional
convida a descobrir un món molt personal
en el qual el paisatge, el color i les 'histò-
ries' revelen una mirada repleta de vida.

Més Ebre: Quan et van lliurar el premi,
Sònia Tomas, consellera comarcal de
Joventut al Montsià, va destacar, entre
altres coses, la plasticitat de les teves foto-
grafies. Què ha significat per a tu aquest
premi?
Eva Mascarell: Al meu entendre un premi
sempre és esperança, motivació, és com
una palmadeta a l'esquena. Vol dir que el
que fas ha arribat a algú, i per minúscul que
sigui serveix d'alguna cosa. Per tant, és sufi-
cient motiu per seguir creant. Aquest premi
en concret representa una absoluta satisfac-
ció especialment per dos motius: perquè és
un concurs del 'terreno', lo que significa
que aquí, a casa nostra es té en compte la
visió dels joves; i perquè no l'he guanyat
només jo, l'han guanyat també les persones
que estaven allà en el moment de fer les
fotos i els que m'animen, m'inspiren i m'a-
guanten cada dia.

ME: Què vas tractar de transmetre amb les
fotografies guanyadores?
EM:Han estat preses en contextos diferents
i en èpoques diferents. És un recopilatori de
bons moments en gent bonica que tinc la
sort de tenir a la meua vida. Simplement, a
l'hora de fer el collage, vaig tenir en compte
la intencionalitat de fer un calendari, esco-
llint fotografies que mostressin una visió
dels joves més optimista i que representes-
sin diferents escenes que poden viure fàcil-
ment els joves del Delta durant l'any. I sem-
pre amb l'esperança que el món s'adone
que som gent alegre, responsable, activa i
connectada en la natura.

ME: És cert que les fotografies reflecteixen
serenitat, alegria, paisatge i fins i tot ganes
de viure, però sé que el teu treball com a
fotògrafa s'endinsa també en la denúncia
social, l'impacte visual o el realisme més
cru. Què cerques en realitat quan tens una
càmera a les mans?
EM: Tu com a creador saps que lo que bus-
ques és jugar o explotar. És una forma de
comunicació. Busques expressar tot lo que

portes dins. I com tu dius, això pot anar des
de la serenitat i l'alegria fins el sentiment
més fosc.

ME: De vegades t'agrada acompanyar les
teves fotos amb uns versos o un breu
text...
EM: Si, crec que s'han d'aprofitar totes les
eines que tenim a l'abast: una càmera, un
pinzell, un boli...i sense donar l'esquena a
les noves tecnologies. Avui en dia fins i tot
un telèfon mòbil és una eina de creació bru-
tal. Igual que també hem d'aprofitar la font
d'inspiració, creació i connexió que és
Internet.

ME: A més, aquest últim any has participat
com a fotògrafa en el llibre “Mot i mira-
da”. Foto-poemes rapitencs, editat per
l'associació cultural Mar de Fora i que con-
juga fotografia i poesia, i a més estàs pre-
parant les imatges que il·lustraran un altre
poemari de propera publicació. La fotogra-
fia i la poesia, o si prefereixes la literatura,
es porten bé?

EM: No es poden portar millor! Tenen
una relació fantàstica, funcionen de
forma independent i juntes se com-
plementen i poden crear coses més
grans. Tant de bo totes les parelles se
portessin tan bé com elles dos!

ME: Tu vas estudiar el Cicle Formatiu
d'Imatge i la carrera de Comunicació
Audiovisual, i de fet en l'últim
MónFilmat, festival de curtmetratges
d'Amposta, es va projectar el teu
documental “Per què Xile?”, què
pots explicar-nos d'aquesta experièn-
cia?
EM: “Per què Xile?”, va ser el resultat
de la suma d'una crisi (o varies) i d'un
èxit (o varis). Un projecte personal
que mai hauria vist la llum si no fos
per la meva mare. I projectar-lo a
MonFilmat, igual que a la resta de
llocs on va ser projectat, va ser una
forma d'obrir-me a un públic desco-
negut, de perdre la vergonya i deixar
enrere el perfeccionisme mal portat.

ME: A què et refereixes amb perfec-
cionisme mal portat?
EM: El perfeccionisme com a forma de
millorar el que fas és un perfeccionisme
positiu. El perfeccionisme negatiu o mal
portat és el que ens fa deixar oblidats pro-
jectes a una carpeta perduda del disc dur
per no considerar-los suficientment bons.
Jo sé molt bé que “Per què Xile?” té molts
errors i no li hauria ensenyat mai a ningú.
No obstant, el fet de fer-lo públic m'ha
obert moltes portes i m'ha donat oportuni-
tats per seguir millorant.

ME: És diferent l'enfocament quan t'en-
frontes a un treball fotogràfic o a un
documental?
EM: No té per que ser diferent l'enfoca-
ment entre disciplines. Tot depèn del
tipus de fotografia que t'agradi fer. Si
faig un projecte de fotografia documen-
tal, per exemple, ho enfocaré d'una
manera similar a un projecte de vídeo
documental. M'embeuré la temàtica, la
faré pròpia, buscaré un protagonista i
explicaré la seva història. Sigui amb
imatges fixes o en moviment. No obs-
tant, sí que és cert que jo gaudeixo més
d'un tipus de fotografia diferent, més
conceptual, i que per plasmar la realitat
o contar històries més concretes prefe-
reixo el vídeo.

ME: Quines són les teves influències en
ambdues disciplines?
EM: En fotografia, admiro molt el treball
de Chema Madoz, també perquè la
fotografia surrealista és la que et comen-
to que m'agrada més, sento que me
dóna molta llibertat. I pel que fa al docu-
mental diria que la millor influència és la
vida mateixa, cada dia en algun racó del
món està passant una història que val la
pena ser contada, però no puc deixar de
contestar aquesta pregunta sense nome-
nar el film de Vértov "L'home de la
càmera", tant per les tècniques que es
van utilitzar com pel muntatge (fet per la
seva dona) i la forma de concebre el cine
sense necessitat de ficció.

ME: I per acabar ens agradaria saber en
quins projectes estàs treballant ara.
EM: Ara mateix estic començant amb el
món educatiu, àmbit que em satisfà
molt. Humilment, m'agrada pensar que
el que una ha après pugui servir per des-
pertar la imaginació, la creativitat d'al-
tres persones que estimin la fotografia,
la cultura, i que estiguin tractant de tro-
bar el seu camí, el seu espai, la seva
manera d'expressar-se. En qualsevol cas
espero poder compaginar aquesta activi-
tat amb alguns projectes que estan en
camí, com el foto-poemari del qual has
parlat, de temàtica una mica dura (par-
larà de la SIDA), però també de moltes
altres coses com lo dolor, la ràbia, l'amor,
l'esperança...
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Eduardo 
MargarettoEva Mascarell

GUANYADORA DEL CONCURS FOTOGRÀFIC D’INSTAGRAM
DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ JOVE

PARLEM AMB

L'art de mirar o de viure
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En un dels darrers articles parlava de que podia ser un
any d’eleccions. Que en podien haver-ne a diversos
clubs. Però aquell mateix article el vaig tancar dient que
igual no se’n feien a cap lloc. O sigui, que no hi haurà
més d’un candidat a cap dels clubs en qüestió. A
Amposta ja ha passat. Ahir es va tancar el període de
presentació de candidatures i només estava la de Jordi
Pérez. A Tortosa, fa un parell de setmanes, hi havien
rumors de fins a 4 possibilitats....jo avui no tinc clar que
n’hi hagi cap. Arturo Llorca, president, va assegurar que
ell no seguirà. A hores d’ara, veig que la única alternati-
va possible al Tortosa pot estar al futbol base. Pot haver-
hi gent amb il.lusió d’iniciar un projecte, amb el primer
equip i els planters. No sé si aquesta opció pot mobilit-
zar-ne una altra. Però és la que es veu a hores d’ara.
Eleccions?. No sé si faran falta. A Jesús i Maria encara no
sé sap si n’hi haurà. I finalment, hi ha rumors que en un
altre club pot haver-hi una alternativa per agafar-lo,
però falta confirmar-se i també saber si pot tirar avant. 

Michel 

Eleccions?

El món del futbol està canviant a la velocitat de la llum. Fa
uns anys era gairebé ciència ficció pensar que et posaries
davant del televisor i que veuries tots els partits de les prin-
cipals lligues mundials. I això es multiplicarà quan els pode-
rosos Apple, Netflix o Amazon comprin més drets televi-
sius i llavors ja ens quedarem tot el cap de setmana a casa
amb el futbol,   amb els productes que portarà Amazon a
casa teva amb pizza gratuïta inclosa. Serà llavors quan el
futbol ebrenc potser haurà d’apagar les espelmes perquè
hi hauran partits amb més espectadors dins el camp que a
les graderies. Aquest cap de setmana en alguns camps de
segona divisió B només hi havien 200 espectadors. El Barça
és el millor club del món però no ho és en gestió per omplir
el camp. Si faltant 24 hores pel partit, vengués les places
vacants a preu de Low Cost ompliria el camp a rebentar. I
guanyarien tots, abans que ningú els aficionats que es
queden amb la il·lusió de poder veure segons quins partits.
Per cert, Madrid i At Madrid aquesta temporada guanyen
espectadors i el Barça, en canvi, els perd. Aquí a les nostres
Terres passa una cosa inaudita. Al primer equip, a la Ràpita,
es va acabar allò de tenir 1000 espectadors al camp; van
els que van, uns 150/200. Però a veure el filial van molts
més en molts partits. El mateix passa a Amposta, amb el
filial, va molta joventut. Per què? Perquè van a veure els
amics i, a més, és gratuït. Ull que com els clubs ebrencs no
s'adeqüin als nous temps per atraure la joventut es queda-
ran sense espectadors. Les dades dels dos filials són per a
meditar per on ha de caminar el futbol ebrenc. No sé si la
solució és jugar els dissabtes, els diumenges a les 12 h amb
una paella o amb una barbacoa, o regalant pizzes...o
donar el carnet a tota la massa social de tots pobles i que
paguin la voluntat. I compte amb la dada afegida que
molts pobles es quedaran sense futbol, no només per
manca d’espectadors, sinó que per falta de directius.

L’opinió de Joaquin Celma. 

On estaran els aficionats?

      MINUT 91
DIUMENGE, en directe, 

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 

Resums amb els gols: Ascó-Palamós, Rapitenca-
Igualada, Batea-Camarles, Catalònia-Ulldecona, 

Godall-S Bàrbara i Amposta B-Fatarella. 
Convidats: Josep Bertomeu (Camarles), Robert Avinyó
(S. Bàrbara) i Cristian Torta (Amposta B). Intervindran:
Godia (Ascó), Adrià (Batea) i Joan Subirats (Godall)

22.30 h

SEGUEIX L’ACTUALITAT A: 

FUTBOLEBRENC.COM

Tal com vam informar, les alternatives en forma de
candidats per a la presidència de l’Amposta havien que-
dat en res. Toni Ruiz ja va manifestar que no es presen-
taria i l’altra opció, amb gent que podia estar vinculada
al futbol base, es va fer enrera, com a mínim els que ha-
vien d’estar al capdavant. Ahir dijous va tancar-se el pe-
ríode per presentar candidatures i, en el moment del
nostre tancament, ningú havia presentat cap candidatu-
ra a més de Jordi Pérez que, d’aquesta forma, seguirà
sent el president del CF Amposta els propers anys. 

No hi haurà eleccions al CF Amposta. 
Jordi Pérez seguirà de president 17 de març,

assemblea

CD TORTOSA

Arturo Llorca, president
del Tortosa, va informar
que el dia 17 de març hi
haurà una assemblea
estraordinària per comuni-
car l’estat del club, amb
l’inici d’un procès per pre-
sentar candidatures per a
la presidència. 

La setmana passada comentàvem
que a l’Ascó li mancava un triomf per
a trobar un punt d’inflexió per a la
seua trajectòria de resultats (2 punts
de 15). I aquest triomf va arribar diu-
menge al camp de l’Horta, al Feliu i
Codina. Un gol de Cheikh va valdre 3
punts que són molt valuosos perquè
no despengen a l’Ascó de la part alta
de la taula, dels llocs de promoció, i
perquè, a més, tenen un valor afegit
per la confiança dels jugadors. 
El partit va ser molt complicat. 
L’Horta, un dels equips que més i

millor elabora el seu joc, va ser un ri-
val que va demostrar la seua progres-
sió a la taula, després d’un inici de lli-
ga defectuós. I va tenir opcions i va
obligar a l’Ascó a treballar molt per
haver d’anar darrera de la pilota du-
rant molts minuts. El gol de Cheikh,
arran d’una gran acció individual, va
refermar la feina dels asconencs que,
a la represa, tot i haver de patir, tam-
bé van gaudir de situacions per haver

sentenciat amb el 0-2. Es va haver de
sofrir però l’equip va fer-ho, amb
compromís i responsabilitat, sent
conscient de la importància dels

punts. Ara falta encadenar un altre
triomf, a casa, on no es guanya des
del 5 de novembre, contra el Prat.

L’Ascó ja té el triomf
TERCERA DIVISIÓ. DEMÀ DISSABTE REBRÀ EL PALAMÓS (17H) 

A Horta va guanyar el primer partit del 2018, després de 5 jornades

Gabi

EL Tortosa ha incorpo-
rat al davanter basc Mar-
kel Iparrabai, jugador
que va estar a l’Erandio i
al Durango i que arriba
per l’amistat amb Aitor
Bilbao, un dels darrers
fitxatges que ja va debu-
tar contra el Vista Alegre.
D’aquesta forma, amb
aquesta incorporació i
amb una altra que s’està
gestionant, el Tortosa, tal com es va dir, no renuncia a es-
gotar les seues opcions de permanència. Són complicades
però mentre “n’hi hagi, es lluitarà. I, passi el que passi, tre-
ballarem per acabar el més dignament possible”.
El Tortosa recupera als sancionats Puig i Sam, així com el

lesionat Dani Bel. Cristian i Didí seguiran sent baixa per le-
sió. Visitarà diumenge el Viladecans, equip capdavanter
que, després de caure a Vilaseca, no pot perdre pistonada
si no es vol despenjar de la zona d’ascens. 

El Tortosa incorpora al davanter
Markel Iparrabai

DEBUTARÀ DIUMENGE A VILADECANS

La Rapitenca, des-
prés d’estabilitzar-se
amb dues victòries
seguides, rebrà diu-
menge l’Igualada
(12h). Buscarà la
tercera, que seria
important per fer un
salt de qualitat. Víc-
tor Garrido, sancio-
nat, serà baixa. Tor-
na Ivan Gasparin (a
la foto) després de la
sanció. En principi, si
no hi ha una causa
major, el club no té
previst fitxar. I sí, en
canvi, donar oportu-
nitats a jugadors del
filial, com ho està
fent el tècnic Isaac.  

La Rapitenca rebrà 
diumenge l’Igualada (12h)

PRIMER DE DOS PARTITS SEGUITS A CASA

L’Ascó rebrà demà dissabte el Palamós.
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Diumenge passat es va
celebrar la quarta edició
del torneig AVATARS CUP
'18. Un torneig organizat
per Aleix Franch, coordina-
dor de la seu dels Avatars
Academy de Jesús i Maria. 
“Va ser un torneig, dis-

putat a l’Aube, amb molt
de nivell on es van viure
partits molt emocionants i

amb resultats molt ajustats
podent vibrar amb equips
com el Vila-real, Llevant,
Castelló, Damm...i el més
important, l’orgull i l’emo-
ció de veure com els xi-
quets de les nostres Terres
van gaudir de jugar contra
aquests grans equips”. 
Aleix afegia que “el 3er i

quart lloc i la final van ser

espectaculars on els 4
equips van anar-hi a tanda
de penals”. 
La Floresta va ser el

campió guanyant als pe-
nals a la Damm, i el Vila-
real va aconseguir la 3era
posició després d'imposar-
se als penals al Llevant. “És
va viure un molt bon am-
bient de futbol. Tot va sor-

tir genial i molt dinàmic.
Vam rebre moltes felicita-
cions per part de tots els
equips. Un torneig molt
ben organizat gràcies al
suport de tots els
pares/mares voluntaris que
formaven part de l’entra-
mat organitzatiu. Sense
ells no hagués estat possi-
ble”.

AVATARS CUP’18

DIUMENGE PASSAT, A L’AUBE DE JESÚS I MARIA. TORNEIG EN CATEGORIA ALEVÍ

Després del descans pel Carnaval, torna la competició a
les categories regionals. A la 2a catalana, ho farà amb al-
gunes novetats. Tal com vam anunciar, José Mari Mont-
fort, del Tortosa, ha fitxat amb la Cava. El defensa Aleix
Cuenca, també del Tortosa, s’incorpora al Gandesa men-
tre que el porter Miguel Gasparin, que ja vam dir que s’a-
comiadava del Vilalba, ha signat amb el Catalònia, equip
que està esperant una altra incorporació i que demà dis-
sabte rebrà l’Ulldecona amb la intenció de poder sumar el
primer triomf de l’any i poder tenir esperances de sortir
del descens directe. Aquest partit, Catalònia-Ulldecona,
així com es celebrarà a Batea. on els locals rebran el líder
Camarles, seran els de la jornada analitzats diumenge a
Minut 91, a Canal TE (22.30h). El Batea, diumenge,
abans del derbi, farà la presentació dels equips base. 

José Mari va a la Cava, Cuenca al
Gandesa i Gasparin al Catalònia

TORNA LA COMPETICIÓ

Joseph Ongola va fitxar amb el Gandesa, després d’haver
jugat a l’Ascó B, amb Jordi Roca. El defensa va rebre la baixa
fa dues setmanes i la passada ja va fitxar amb l’Ascó, tornant,
d’aquesta manera, al filial del club riberenc. Diumenge, l’As-
có va guanyar 5-0 el Perelló en partit de recuperació. L’altre
partit que es va recuperar va ser la Fatarella-Benissanet, amb
victòria dels locals per 5-1. Els terraltins tenen un altre partit
pendent per a recuperar, a casa, contra el Deltebre. Cas de
guanyar-lo estarien a 3 punts de la Rapitenca, quart classifi-
cat, i a sis del líder Amposta. La Fatarella ha de jugar demà
dissabte al camp del líder Amposta i, en la jornada següent,
rebrà la Rapitenca. Dos partits que poden posar a la ‘poma-
da’ al modest equip de la Terra Alta que ja és la revelació de
la temporada. Informar que el seu tècnic, Àngel Guiu, ha es-
tat ingressat a l’Hospital de Tortosa.

Joseph torna a l’Ascó B

JA VA DEBUTAR. ESTAVA AL GANDESA

Quim Bonet, jugador de la Sénia, s’ha incorporat al Go-
dall, equip que, davant de les baixes, està mirant de re-
forçar-se. En aquest sentit, està esperant també si un da-
vanter d’un club de la comarca rep la baixa per a poder
incorporar-lo. El Godall, que ha perdut els darrers 4 partits,
rebrà diumenge el S. Bàrbara, en un derbi que es presenta
força interessant i que es comentarà a Minut 91, diumenge
la nit, a Canal Terres de l’Ebre. La Sénia cal dir que va rein-
corporar al porter Andreu Borràs que estava al Jesús i Ma-
ria. I un altre equip que ha fitxat ha estat el Pinell. En el seu
intent de salvar-se, els terraltins han fitxat a Andrés, provi-
nent del futbol colombià, i Adrià que arriba de la Canonja.
Tots dos poden debutar a Masdenverge, un partit clau en
la lluita per la salvació. Els masdenvergencs, que no han
puntuat en 4 jornades, recuperaran efectius.

Quim Bonet, al Godall

DIUMENGE, GRAN DERBI: GODALL-S. BÀRBARA

La roquetera Emma Martín i Queralt es va classificar el
cap de setmana passat amb la selecció sub-16 de Cata-
lunya per la fase final del Campionat d’Espanya. Els com-
binats catalans sub-18 i sub-16 van passar invictes, des-
prés de disputar les dos fases de classificació. Amb un
llençament magistral de falta d’Emma Martín es va obrir
el camí de la victoria definitiva davant la Rioja.
Un moment dolç per a Emma, que aquesta setmana ha

viscut la seua primera convocatòria amb Espanya, dispu-
tant fins diumenge el Torneig de Desenvolupament UEFA
a Anglaterra. Emma, actualment al Cambrils Unió, s’ha
estrenat amb ‘la Roja’ juntament a les jugadores del plan-
ter blaugrana Ariadna Mingueza i Jana Fernández.
Noticia i foto: ebredigital.cat

Emma Martín 
es classifica per la final estatal 
i és convocada per 'la Roja'

JUGADORA DE ROQUETES
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EL VILAMAJOR PORTAVA MÉS D’UN ANY SENSE PERDRE (23-19)

L’Handbol Club Perelló
referma la seua condició
d’equip revelació de Lliga
Catalana, en derrotar al lí-
der invicte, el Vilamajor.
La victòria per 23 a 19 va
trencar una ratxa de 31
jornades consecutives sen-
se perdre de les barceloni-
nes. La bona defensa de
les perellonenques i les in-
tervencions de la portera,
van permetre encaixar un
sol gol als darrers deu mi-
nuts de partit. Va ser en
aquesta darrera fase quan
el duel va decidir-se enmig
d’un gran ambient, amb
més de 400 persones al
pavelló. Una autèntica
festa del Perelló, de l’es-
port perellonenc i, en con-
cret, de l’handbol. Anys de
tradició que ara es refelec-

teixen amb un equip que
és un orgull per al municipi

i que està fent història
amb la seua trajectòria a

Lliga Catalana.
(ebredigital.cat)

L’Handbol Club Perelló trenca la ratxa del líder 

L’Amposta-Lagrama va guanyar a la pista de
l’Associació Lleidatana (17-23). És la quarta victòria
consecutiva i aquesta amb doble valor perquè, a més de
la confiança arran de la gran reacció de l’equip, les
ampostines tenen sis punts d’avantatge respecte al des-
cens i el coeficient particular favorable. D’altra banda, el
juvenil femení va perdre contra el Sant Vicenç (17-21).
Abans del partit, els 2 equips van donar suport als pares
i familiars d'Emma, ja que dilluns es celebrava el judici
contra l'autor de l'accident que va provocar la mort de
la jove i també de Manel (imatge de la foto). 

Imparables

HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (17-23)CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT (53-91). QUARTA SEGUIDA

Derrota dolorosa, contra el Menorca
El Club Bàsquet Cantaires
les Vinyes del Convent va
perdre contra el Menorca
per 53-91. Quarta derro-
ta seguida, el dia del
canvi a la banqueta, on
s’estrenava Xose
Leyenda.
Els inicis dels locals ja
foren molt dubitatius,
amb un clar 0-8 al minut
3. Va haver una lleugera
millora però al final del
primer quart es va arribar
amb un 10-23. En el
segon, el partit es va
equilibrar i els ebrencs van estar més encertats. No obstant, les distàncies no es van
poder reduir (29-45). Al tercer quart, més del mateix. Intents desesperats del
Cantaires però més amb el cor que amb el cap i contrarrelotge. Els visitants, molt
centrats, van ampliar l’avantatge (42-62).  I en el quart, els locals ja van sortir de la
confrontació, amb impotència per la situació del partit i per la superioritat d’un rival
que es va imposar des del primer minut. Al final, 53-95. Una derrota dolorosa i un
partit, amb una pobra imatge en el darrer quart, que transmet preocupació per la
dinàmica i per l’estat de l’equip a la taula. Foto: Ferran Almendros.

RESULTATS DE LA JORNADA

L’infantil masculí va perdre a la pista del BM Barberà per 26-20. El cadet masculí va
guanyar per 27-25 el Sant Fost. Victòria ajustada i molt bon partit. Jugaven cinquè
contra quart. El triomf permet als tortosins avançar en la classificació al Sant Fost.
El juvenil masculí va perdre al camp d’un Castellbisbal que no va donar opció i que
ja va encarrilar el triomf al primer temps, decidint-lo al segon (36-19).
Per la seua part, el sènior masculí va obtenir una importantíssima victòria, amb doble
valor, contra el Cardedeu B (28-21), que era el segon classificat. D’aquesta manera,
el sènior el passa a la taula i, a més, també té favorable el golaverage particular. 
Al primer temps, el sènior va anar de menys a més, principalment en l’aspecte ofen-
siu, arribant al descans amb 6 gols d’avantatge. A la represa, la dinàmica va seguir
sent la mateixa. El CET va mantenir la intensitat defensiva i l’eficàcia en atac, un fet
que li va permetre ampliar l’avantatge i acabar assolint un triomf molt meritori, amb
molt bona actitud, per 28-21. 

Toni Bou va imposar
la seua llei en l’inici
del Campionat
d’Espanya de trial a
l’aire lliure a la prova
que obria el campio-
nat a la Núcia. Bou
va dominar clara-
ment la prova, en la
que va ser absent el
pilot ulldeconenc
Adam Raga que es
recupera de l’opera-
ció que se li va practicar al braç esquerre.

Centre Esports Tortosa

TRIAL A L’AIRE LLIURE

CICLISME. DIUMENGE

Raga es recupera de la lesió

Aquest dimarts s'ha fet la presentació del Campionat de
Catalunya de grups de Xou i Quartets, que tindrà lloc
aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic Municipal de
Reus. 
Entre d'altres hi participaran el CP l'Aldea amb el xou
"Mima'm" i el Club Patí Dertusa en quartets. Una cita
que es podrà veure en diferit per Canal Terres de l'Ebre
a través de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.
Informació: Federació Catalana de Patinatge. 

PATINATGE, A REUS

Campionat de Catalunya

VOLEI
ROQUETES

El sènior masculí,es
va desplaçar al camp
del GET Blume. 3-0 en
parcials (25-16, 25-20 i
25-23). 
El juvenil masculí va

jugar al camp del Te-
rrassa, imposant-se per
un contundent 0-3 amb
parcials (15-25, 18-25 i
21-25).
El juvenil i cadet fe-

mení es van desplaçar al
camp del Sabadell. El
juvenil seguint el bon
camí que porta va supe-
rar a l'equip sabadellenc
per 0-3 amb parcials
(19-25, 23-25 i 17-25).
El cadet, per la seua
part, va perdre per un
contundent 3-0 amb
parcials (25-19, 25-8 i
25-11). 
Per últim, l'infantil fe-

mení es va desplaçar al
camp del Salou, acon-
seguint la seva primera
victòria en competició
federada per 0-3 amb
parcials (13-25, 20-25 i
12-25). 
Aquest pròxim cap de

setmana, tots els equips
jugaran a casa. 
El sènior masculí

rebrà a l'Arenys, el ju-
venil masculí al C.V.Ma-
taró, el juvenil i cadet
femení al Castellar i l'in-
fantil femení a l'Eduvo-
lei Ametlla.
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JUGADOR
DE  LA TORRE 
ADRIÀ 
ISMAIL SMAIL
PAU CASTILLO 
ANDREUPUXERO 
JOAN FORCADELL
ION OSLABANU 
MANEL VIZCARRO
MARC RUIZ
IBRAHIM
MANEL SOL 
XAVI MARTELL
OBI  
ORIOL GASPARIN
DANI

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

CD ALCANAR
Nº P.

13
24
6
4

2

1
1
2

G. JUGADOR
DIDAC RIUS
SERGI AURÉ 
ROBERT LÓPEZ
JOSEP REVERTÉ
SERGI GASPARIN
ÀLEX ALEGRE
ALEIX SAMPER   
RAMON IBAÑEZ
NICOLÀS RIOS 
ALBERT ALEGRE
LLUC PEPIOL
TOMÀS SENTIS
JONATAN LÓPEZ
MIKAEL DIEGUEZ
ALEIX VIZCARRO

46
33
29
27
26
23
18
17
16
15
14
6
6
5
1

66
63
59
17
12
12
11
9
9
8
7
6
5
5
3

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

UE ALDEANA
Nº P.

2

9
6

9

2

1

5

G. JUGADOR
MARC PERELLÓ
TORRES 
DAMIÀ 
ERIK GARRIDO
DAVID GALLEGO
SAMU
RUIBAL 
DAVID RAMÍREZ
GUILLEMO
MANOLO  ABRIL 
CRISTIAN REGOLF
AGUS 
GERARD FRANCH
FERRANDO
PACO CASAS

51
38
27
25
24
22
21
19
18
18
12
9
6
6
4

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

CF AMPOLLA
Nº P.

4
3

15
12
1
11
2
4
5
1
1

G. JUGADOR
PAU VALMAÑA 
FELIPE 
DAVID MEDINA
IVAN GONZALEZ
GUILLEM PALLISE
QUIM CARDONA
ISAAC CASANOVA
IVAN PAEZ 
JONATAN
ALEIX LLOBET
JONI
MARC VERNET
ADRIAN 
OMAR OLIVERAS
CRISTO

35
30
28
27
26
26
25
23
23
13
11
9
8
6
5

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

CF AMPOSTA
Nº P.

1
7

7

3
5
7

2
1
1
1
2

G. JUGADOR
ALEIX ALMESTOY
RAÜL SAUMELL
MIQUEL PIÑOL
ROGER RIUS 
SERGI MANERO 
JOAQUIN  
VICTOR 
VICTOR GIL
NIL GARCIA
OMAR 
GERARD
DAVID BLANCH
PAU RIUS 
ADRIÀ
ANGEL HERRERA 

50
43
35
34
26
19
19
17
11
8
6
4
4
2
2

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

CE ARNES
Nº P.

1
8
1
1
5

1

2

1

G. JUGADOR
CHEIKH
ARTUR  GODIA
PEKE 
SERGI MORENO 
SOCIAS
SERGI MASQUÉ 
HÉCTOR
PATO
DANI ARLIAGA
SERGI LÓPEZ
JOSEP RAMON
HÉCTOR RGUEZ.
VICTOR
EUDALD BRULL
ANDREU GUIU

44
40
36
34
28
26
20
19
16
16
15
15
13
13
11

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

FC ASCÓ
Nº P.

7
2
2
8

2
2

1

5

1

G.

JUGADOR
TONI CALAFAT 
HÉCTOR
ALEJANDRO 
XAVI FAGES
MARC BRULL
EDGAR PASTO
FLORIN
PEPE
RULLO
DAVID MORILLO
IVAN ROMEU
JORDI BOYER
MARC GARCIA 
SERGI BRULL 
ERIK DEVADIP

39
28
27
27
23
22
20
18
16
10
10
9
9
9
8

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

SCER L’AMETLLA
Nº P.

8
2
10
3
1

3
3

2

1

G. JUGADOR
JORDI VILANOVA
EDU ESCOTÉ 
MARC VILARROYA
JOEL MARIGOT
ADRIÀ SUÑER
CARLES LLARCH 
JOSÉ LUIS 
DIEGO  
SERGI PRATS 
MARC CASTELLVÍ
ENRIC SUÑE
JOAN PIQUÉ 
ERIC AMADO
RUBEN CIVOR 
ALEJANDRO

51
50
38
32
23
23
17
11
11
9
8
8
4
2
1

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

CF BATEA
Nº P.

7
2
5
8

2
4

4

1

G. JUGADOR
CRISTIAN  
ALEIX SALVADÓ 
VICTOR PUJOL  
PAU SANSALONI
JESÚS FERRERES
AITOR ARASA 
ROBERT 
SERGI CID
JOSEP VILANOVA
MOHA BENKIRAN
JOSÉ LUIS 
RAUL TEIXIDÓ
URI ROCA
ALBERT MARCH
AARON NAVARRO

78
36
35
27
18
17
16
14
13
10
8
8
5
5
3

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

CF CAMARLES
Nº P.

4
9

8

7
1
1
2
1
7

1

G. JUGADOR
FERNANDO MAÑA 
JAUME VELA
LACHEM OUHDADI
MIKI BOIRA 
ZAID TAKHRIFA
MARC SABATE
XAVI PLATERO
SALVA GOMEZ
GUILLEM  
MOHABENAZIZ
OMAR BOUAICH
XAVI SUAREZ 
YAGUARD
IVAN 
NABIL 

55
30
25
24
21
20
19
17
15
15
14
13
10
7
7

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

CF CORBERA
Nº P.

1
1

3

4
3

1
6

G. JUGADOR
JAUME GUMIEL
ENRIC UBALDE
JAVIER  DILLA
JOSEP
GERARD  BES
PAU RIPOLL
GERARD  ROIGÉ 
SERGI GALERA 
JOSEPH ONGOLA 
ALEXIS PEDRAZA
DAVID ROJAS
PAU ANDREU
CRISTIAN VALLÉS
GENÍS NAVARRO
ENRIC

46
45
34
22
20
20
19
18
17
14
13
11
9
6
2

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

CF GANDESA
Nº P.

10
1
15
3

3
2
1

3
1
4

G. JUGADOR
JUAN CANALDA
XESCU
JOFRE
JOAN MARTINEZ
RICARD
HANS ESTEBAN 
ALEIX ROYO
CRISTIAN
MANU
ALEIX  REOLID 
ABDELJALIL
GUILLEM CANA
ORIOL VIDAL 
ERIC PASCUAL 
JOAN CALLARISA

34
32
29
25
24
19
17
16
16
15
14
11
8
7
4

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

FC GODALL
Nº P.

13
7

1
3

1

1

1

G.

JUGADOR
MARC LUCERO 
SOUFIANE 
JORDI BORRÀS
DANI FLUIXÀ
JORDI RULLO
HICHAM
ISAAC LLAÓ   
ORIOL PRAT
ANDREU BORRAS
ALBERT MARCH 
ROBERT BELTRAN
MARC PRADES
PAU MARIN
FLORE ALEGRE
SERGI PRATS

44
43
39
18
17
16
16
16
9
8
8
6
6
5
5

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

UD JESÚS I MARIA
Nº P.

3
7
2
1

1
1

4
6

1

G. JUGADOR
DAVID COSIDO 
MARTI PANISELLO   
LLUÍS ESPINACH
SERGI ESCODA
ALEIX ROBERT
LEANDRO ROVIRA  
CARLOS F.  
CARLOS P.
MARC GARCIA
PAU MONCLÚS
JORDI TOMÀS 
SERGI OTERO 
VICTOR  VILAUBI 
PAU 
TONI ONDAZABAL 

37
29
25
24
20
20
17
17
17
14
12
11
9
8
8

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

CF CATALÒNIA
Nº P.

1
2
3
4
3

5

2

1

G. JUGADOR
SERGI GRAU
ROGER 
MIGUEL REVERTÉ
ALVARO GÓMEZ
ROGER SOLA  
AMADOR VOCES 
MOCHI
GUILLEM  
RUBEN
SERGI CASTAÑO  
SERGI CURTO
MARCELO
MANEL
MARC CASANOVA 
XESCU

29
28
23
20
20
17
17
16
13
13
13
12
9
8
7

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

CD LA CAVA
Nº P.

1
2
9
1
2
2
4
1

2

1

G. JUGADOR
DAVID CALLARISA
GERARD 
POL RODRIGUEZ
ISAAC
ÒSCAR QUEROL
KEVIN MORENO
GERARD G.
JOAN ZARAGOZA
ORIOL 
JOAN LABÈRNIA 
MARC LLEIXA
MONFORTE
IVAN CAPITAN
ERIC ALARCON
JORDI ESCUBEDO

56
40
30
26
19
16
12
9
7
6
6
5
3
2
2

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

CF LA SÉNIA
Nº P.

19
3
5

7
1

3
3
6

G. JUGADOR
CRISTIAN ARASA
IVAN ARASA 
EDU ROIG
ROBERT CARLES 
JOSÉ MULET
AITOR ROIGET
JOEL RODRIGUEZ
EDU ALBIOL
PAU TOMÀS
ALEIX CAMPOS
F. TOMAS
ARTURO
ADRIÀ SANCHEZ 
ERIC SAFONT
IVAN 

54
38
30
28
26
25
22
18
15
10
10
9
8
5
4

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

CF MASDENVERGE
Nº P.

11
1
6
1
1

1
1
5
1

G.

JUGADOR
AGUS FORNÓS
JOAN BARRUFET
FREDE GINÉ 
JOHAN PÉREZ
XAVI FUERTES
JOAN BATISTE 
ÀLEX CLUA 
FERRAN 
GENÍS PENA 
EDU LLOP
YASSINE
ALEIX MUÑOZ
ANDREU TORRES 
ORIOL PENA 

73
39
32
26
25
25
20
15
9
8
6
5
2
1

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

C AT MÓRA LA NOVA
Nº P.

33
1
3
1
8

1

2
2
5
4

3

G. JUGADOR
PAU MUÑOZ
DAVID FERRÉ
QUIM VILA
ALEIX MARTI
POL BLADÉ
DANI CALVO
SERGI VILA
XAVI REVUELTA 
ÒSCAR NOGALES 
FELIX 
JAUME SORIANO
SAID 
AITOR GINÉ
MARC ALIS
ALBERT TROYANO

68
39
31
26
24
20
19
14
13
12
11
7
5
4
2

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

OLIMPIC
Nº P.

1
1
2
7
13
2
2

1
4
2

2

G. JUGADOR
NARCÍS FRANCH
DIDAC SUBIRATS
XIXO
RAÜL GONZALEZ 
JOAB FATSINI 
VICENT BRULL
ERIC BARBERÀ
AHMED
MOHAMED
RAÜL ARROYO
MARC MARTÍ
ERIC BRULL 
DAVID FLOX
MARC ANDREU
ORIOL CID

61
35
32
31
22
18
16
14
12
9
8
7
5
2
1

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

CE PERELLÓ
Nº P.

1
5
7
3
3
1
1

3
9
5

1

G. JUGADOR
ROBERT 
LLUÍS CASTELLÓ
ÀLEX  
PAU GISBERT
RAFIK
VICTOR  
ÀLEX 
MARC PANISELLO 
KHALID
EDU MAESTRE
RUBEN BARCELÓ 
SANTI PALLARÉS
GERARD MORENO 
JULI JORDAN 
GUILLEM 

50
31
27
22
22
18
16
16
14
13
13
12
11
10
9

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

CF PINELL
Nº P.

2

2
2
1

2
2

G.

JUGADOR
JORDI VALLS
CAMARERO
IVAN ARASA
MAIKEL
ÀLEX ESTORACH
JOSEP OTERO
QUIM MARTINEZ 
ROGER TURCH
MARC ALEGRE
ARNAU PALLARÉS
FRAN JULVE 
MANEL  VENTURA
ÒSCAR GÓMEZ
CRISTIAN FOSCH
JOEL ROIG

34
32
30
30
26
25
22
16
14
13
11
9
8
4
4

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

CD ROQUETENC
Nº P.

1
9
3
2

2
6
2
4

2

G. JUGADOR
JOSEP CALLAU
IVAN VALLES
AMADO CLOTET
JAUME GONZALEZ 
XAVI PASTOR
JOSEP MONTESÓ
AGUSTI 
EDGAR ESBRI
JORDI VENTURA  
PAU MUÑOZ  
JORDI RODA
CARLES SOLER  
ALEIX ALEMANY
JAUME MIRAVET
XIMO

46
37
34
23
22
21
20
14
13
12
9
6
3
3
3

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

CF S BÀRBARA
Nº P.

13
1
8

6
1

2
5
1
2

3
2

G. JUGADOR
ERIC 
MANEL  TOMÀS 
JUANRA  
JOAN NAVARRO  
MURRI 
MARC TOLEDO   
ABRAHAM  
JUANJO    
MARC MASDEU
MIGUEL VERA   
MARC GARRIGA   
MARC CASANOVA
AGUSTÍ  
IVAN BENITO 
DAVID NIETO

70
34
32
28
28
24
18
11
10
10
8
7
6
6
3

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

UE S JAUME
Nº P.

9
3
3

2

2

1
1

2

G. JUGADOR
MANOLO PUIG 
ION PERELLO
VILLARROYA 
ALBERT VIRGILI
JOSE MARI
RAUL GARCIA
SAM GARCIA
ADRI ALONSO
CHARPIN
ALEIX CUENCA 
IKE  ROMERA
SELU
CRISTIAN 
SERGI GIRALTE
SERGIO MATA

31
28
25
23
22
19
17
14
12
11
10
9
8
8
7

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

CD TORTOSA
Nº P.

2

6
1
1

2
1

1

1

1

G.

JUGADOR
XAVI MARQUÉS
SABATER
RAÜL ISTOC
SERGI JOSÉ
CRISTIAN DIAZ
IVAN GASPARIN
URI BENITO
BRYAN  
MARC BLASI
JOSUÉ ANDREU
MATAMOROS
SADDIK
ALEX FORÉS 
MARC VERNET
ROGER

30
26
25
25
24
23
21
19
17
13
11
11
8
7
7

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

UE RAPITENCA
Nº P.

2

3
1
1
1
2
6

3

G. JUGADOR
ALEIX CHAVARRIA
SERGI BEL 
EDGAR 
DANI PORCAR 
VICTOR 
JOHN
JOTA
XEXU 
PAU GALIANA 
EMILI 
JOAN ESMEL 
MOHA
CLAUDIU
DREIVER
LUIS ALFONSO

51
45
27
23
23
22
20
18
14
10
10
9
7
6
5

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

UE R BÍTEM
Nº P.

6
2

10

2
9

1
12

1

1
2

G.

JUGADOR
NACHO  NUEZ
GUSTAVO
ALBERT ARNAU 
MOHA HADRI
FRAN REOLID 
JUANJO ROVIRA
ALBERT  CASTELL 
MARC TENA 
DAVID BLANCO
PAU CASTRO
GERARD BALADA 
RAFA RIBERA
ION 
JOHAN
BERNAT BEL 

63
59
28
25
22
18
16
13
12
9
8
7
3
2
1

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

CF ULLDECONA
Nº P.

15
1
3
2

1
2

1

3

1

1

G. JUGADOR
YASIN 
MARTO
GASPARIN
MUSTA
ABDUL
JAAFR IGALF
XAVI ROYO
QUIM BRU
ABDE AIT
JOEL JIMENEZ
JUANFRAN 
ROGER AUBANELL 
ZOUHIR 
YASIN  BOULAIRE
BRAYAN MURILLO 

35
30
23
23
17
17
14
13
12
11
11
11
8
7
4

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

CF VILALBA
Nº P.

3
1

1
5

1
2

G.

Cheikh, jugador del’Ascó.

Joaquin Celma

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(PER ORDRE ALFABÈTIC) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Deltebre-Catalònia (16h)

Perelló-Ebre E (16h)

Rapitenca-Xerta (18.45h)

Amposta-Fatarella (19h)

Camarles-Tivenys (18h)

Diumenge

Flix-Ginestar (16h)

Benissanet-Ascó (16h)

RESULTATS
18a jornada 4a catalana

Partits recuperats:

Fatarella-Benissanet 5-1

Ascó-Perelló 5-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   50      23      41

2. Ascó                        49      18      40

3. Flix                           66      26      39

4. Rapitenca                 83      26      38

5. Fatarella                   32      22      32

6. Tivenys                     41      30      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      61        3

15. Benissanet              11      83        0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Esc Valls-Cambrils Unió

S Ildefons-Castelldefels

Prat-Cornellà

Ascó-F Vilafranca (dis 18h)

Vilanova-Floresta

Blanca Subur-Vilaseca

Rapitenca-EbreE(diu18h)

Mollerussa-Reus

RESULTATS

18a jornada

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

Tortosa Ebre-Gandesa

Pardinyes-Olimpic

Ginestar-Ulldecona

Alcanar-J i Maria

La Plana-S Jaume

RESULTATS

14a jornada

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

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

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  
Dissabte  

Roquetenc-Vilalba (16.30h)
Diumenge

Godall-S Bàrbara (16.15h)
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 (15.45h)
Olimpic-Alcanar (17h)

RESULTATS
20a jornada, Tercera catalana

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  
Dissabte 

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

Reddis-Torreforta (17.30h)
Cambrils U-Torredem. (16.15h)
la Sénia-Hospitalet (17h)

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

RESULTATS

20a jornada, Segona catalana

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

L’Ascó va guanyar al
camp de l’Horta (0-1),
amb gol de Cheikh, i es
manté enganxat a les

primeres places.

PRÒXIMA JORNADA 
Ascó-Palamós (dissabte 17h)

Santfeliuenc-Cerdanyola
Hospitalet-Prat
Granollers-Horta

Espanyol-Vilafranca
P Mafumet-Vilassar
Santboià-Terrassa

S Andreu-Castelldefels
Figueres-Gavà
Reus-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          25             19             6             0            51           16               63
2. Hospitalet                        25             15             5             5            46           20               50
3. Prat                                 25             13             5             7            42           21               44
4. S Andreu                         25             11             9             5            40           18               42
5. Terrassa                          25             11             9             5            40           24               42
6. Europa                            25             12             5             8            33           32               41
7. Ascó                            25            11            8            6          31          28             41
8. P Mafumet                       25             10             8             7            23           18               38
9. Reus                               25             10             7             8            29           31               37
10. Vilafranca                      25             11             4           10            35           29               37
11. Santfeliuenc                   25               9             8             8            30           23               35
12. Horta                            25             10             5           10            33           34               35
13. Santboià                        25               7           10             8            18           21               31
14. Castelldefels                  25               8             6           11            29           29               30
15. Cerdanyola                    25               8             6           11            20           29               30
16. Figueres                        25               9             3           13            31           31               30
17. Palamós                        25               4             7           14            24           45               19
18. Granollers                      25               5             2           18            18           41               17
19. Gavà                             25               3             5           17            17           60               14
20. Vilassar                         25               3             4           18            12           52               13

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

Vilassar-Santfeliuenc                     1-6
Gavà-Reus                                    0-0
Horta-Ascó                                  0-1
Palamós-Espanyol                         1-1
Vilafranca-P Mafumet                    0-1
Castelldefels-Prat                          1-3
Cerdanyola-Santboià                     2-0
Europa-Hospitalet                         1-2
S Andreu-Granollers                      4-0
Terrassa-Figueres                         1-0 

PRÒXIMA JORNADA  
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

Partit recuperat: 

Andorra-Vilaseca 2-1

Primera catalana

Una formació de l’Ascó, 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. Andorra                   20    26   18   36

5. Igualada                  20    27   20   35

6. Sants                      20    20   20   35

7. Almacelles               20    34   24   35

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                20    21   35   19

16. Bellvitge                20    20   32   16

17. Tortosa              20   21  42  15

18. Valls                      20    22   39   10

3a divisió
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: UE Rapitenca

JUVENIL A JUVENIL  B

CADET A

Nº12

CADET  B

INFANTIL A INFANTIL B
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTBOL BASE. 
Avui: UE Rapitenca

INFANTIL C INFANTIL D

ALEVÍ A

Nº12

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CE Perelló.

2018

ALEVÍ  B

ALEVÍ  C BENJAMÍ AALEVÍ  D
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Arròs melós amb galeres i carxofes· 

VALORACIÓ

Les galeres són un
crustaci poc valorat i
desconegut, de fet,
a la majoria de guies
de composició
nutricional d'ali-
ments no hi solen
aparèixer. Varia la
seva composició en
funció de l'època de
l'any, ara estan en el
seu moment òptim i val la pena aprofitar-
ho. Riques en proteïnes, fòsfor, calci i ferro.
Cal tenir en compte que aporten també,
colesterol.
Aquest és un plat únic i complet, des del
punt de vista nutricional: conté hidrats de
carboni d'absorció lenta, proteïna d'alt
valor biològic i fibra, Us recomano de pri-
mer una amanida verda i de postres, un
cítric. Llavors obtindrem un dinar molt salu-
dable.

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

INGREDIENTS:
· 160 gr. d'arròs
· 8 galeres
· 2 carxofes
· 1 ceba tendra petita
· 2 grans d'all
· 1 tomàquet
· 1 tros de pebrot verd
· 1 rameta de julivert
· 1 l de brou de peix

Fem un arròs aprofitant els productes de temporada: les galeres. I
el millor moment per consumir-les és als mesos de febrer i març.
Considerades els crustacis per excel·lència dels pobres, des de
sempre han estat presents a la cuina del Delta de l'Ebre, pel sabor
intens que aporta als nostres arrossos, fideuades i caldos de peix.
Les galeres són extraordinàries a la planxa i fregides, al forn amb
una picada d'all i julivert i un bon raig de conyac al damunt.

PREPARACIÓ:
Poseu una cassola al foc i fregiu les galeres. Reserveu-les.
Feu un sofregit amb la ceba, el pebrot, un gra d'all i el
tomàquet, a poc a poc. Feu una picada amb l'altre gra d'all
i el julivert i reserveu.
Peleu les galeres i aneu posant les potes i caps en un mor-
ter, on les anireu aixafant. Afegiu un cullerot de brou al
morter i coleu el contingut en un bol i ho reserveu. Quan
el sofregit estigui fet, afegiu les carxofes tallades primes,
doneu unes voltes i afegiu l'arròs. Sofregiu tot junt un pa-
rell de minuts i afegiu el brou bullint i el suc resultant d'ai-
xafar els caps de les galeres. Deixeu coure a foc viu durant
5 minuts, afegiu la picada i baixeu el foc i ho deixeu coure
uns 12 minuts més. Quan falti poc per apagar el foc, afegiu
les galeres pelades. Un cop el foc apagat, deixeu reposar 5
minuts abans de servir.

Bon profit!

LA RECEPTA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

SOLUCIÓ

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

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

L’amor ha cobrat una gran importància en la
teva vida. No obstant això, hauràs  de donar-te
temps per a tot  i no descurar  els teus assump-
tes  de treball.  

No voldràs fer gens avorrit ni que limiti la teva lli-
bertat, però hauràs de complir amb totes les
teves  obligacions  de treball. El teu estat de salut
seguirà  exigint moltes cures i atencions.

Taure
20/4 al 19/5

Si les coses marxen bé en la teva relació sentimen-
tal , no ho facis  malbé amb coquetejos que només
et causaran problemes. Tindràs sort si et dediques
a qüestions artístiques, moda o estètica.  

El dia serà perfecte per posar-te a decorar la
teva casa o canviar els mobles de lloc, això et
farà  sentir diferent  i millor. Intenta que l’ambient
familiar estigui tranquil, harmoniós i molt feliç.

Bessons
20/5 al 21/6

Deixa sortir els teus gustos refinats i el teu
sentit de l’elegància. Envolta’t de bones com-
panyies i accepta les invitacions que et facin.
No et quedis sol, et farà sentir desanimat.

Tindràs molta sort si et dediques a coses relacio-
nades amb l’art en qualsevol de les seves for-
mes. En l’econòmic, obtindràs més guanys que
et faran sentir molt millor. 

Cranc
22/6 al 21/7

Estaràs ple d’encant i desitjaràs agradar. Això
et donarà molt bons resultats. Però no et dei-
xis dur per les circumstàncies ni pels camins
fàcils. Reforça’t i cerca coses importants.

Si es dóna una separació has d’acceptar-la,
no oblidis que si algú s’allunya de tu és per-
què no li importes i no has de sofrir per algú
que no val la pena. Actua amb sentit comú.

Lleó
22/7 al 22/8

Tens el do de fer amistats, però no has de per-
metre que les amistats i la vida social comen-
cin a jugar un paper més important  que la teva
família, la parella i el teu treball.

Aquari
20/1 al 18/2

Omple’t de sensibilitat i de cortesia i tracta
d’augmentar els intercanvis humans, perquè
trauràs molt profit. Si ets lliure, en un viatge a
l’estranger podràs conèixer a l’amor.

Verge
23/8 al 21/9

En la teva vida professional s’estan presen-
tant una sèrie circumstàncies afortunades i
estàs obtenint molt suport, per això mateix
no has de deixar-te amargar per pors.

Peixos
19/2 al 20/3

Seguiràs rebent diners, ja sigui per les teves prò-
pies accions o per ajuda de parella, socis o
amics. Si et sents sol, parla seriosament amb la
teva parella i digua-li  el que et molesta.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ 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
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Meritxell Roigé no és una per-
sona nouvinguda al panorama
polític ebrenc. Nascuda a
Tortosa l'any 1976, casada i
mare d'una filla. Es
Llicenciada en Dret i en
Ciències Polítiques i de
l'Administració per la
Universitat Pompeu Fabra. És
advocada membre de l'il·lus-
tre col·legi d'advocats i advo-
cades de Tortosa i ha estat
Gerent del Consell Comarcal
del Baix Ebre i també Tinent
d'Alcalde d'Urbanisme i Obres
Públiques de l'Ajuntament de
Tortosa. Ha estat diputada al
Parlament de Catalunya del
2010 al 2017, on ha sigut pre-
sidenta de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat. És
professora del Departament
de Dret Públic de la URV, i
professora a la universitat
EUSES, adscrita a la URV.

Més Ebre: Com dèiem vostè
no és cap nouvinguda al món
de la política i, a més, coneix
al mil·límetre tot el que fa
referència a la ciutat de
Tortosa.
Mertixell Roigé: M'estimo
Tortosa. Sóc de Tortosa. Vaig
néixer aquí i la ciutat és la
meva passió. He tingut l'honor
de ser regidora i tinent d'alcal-
de des del 2007. Des de l'àrea
d'Urbanisme, entre altres, he
pogut contribuir a millorar la
ciutat, fer-la més humana,
accessible, cohesionada i plena
de vida.

ME: Ser la primera dona alcal-
dessa de Tortosa però, sense
passar per les urnes, creu que
li resta legitimitat?
MR: El nostre projecte polític
va guanyar les darreres elec-
cions municipals a Tortosa
doblant a la segona força polí-
tica i dissabte passat el plenari
per majoria absoluta em va
escollir alcaldessa. Aquesta és
la nostra legitimitat, la de les
urnes i la gent que ens ha
escollit com a primera força
política. En tot cas té més legi-
timitat això que pretendre ser
alcalde amb tres o quatre regi-
dors havent perdut les elec-
cions i queda't tercera o quarta
força.

ME: Quins són els principals
reptes als que s'haurà d'en-
frontar?
MR: Les meves prioritats com
a alcaldessa són clares: la qua-
litat de vida de la gent, treba-
llar per donar les màximes
oportunitats per a tothom, i
reforçar la capitalitat de
Tortosa, a les Terres de l'Ebre i
al conjunt del país.
Això es traduirà en una acció

de govern centrada en les per-
sones, en ajudar a generar
ocupació de qualitat, i en
seguir transformant la nostra
ciutat per fer que s'hi visqui
millor encara.

ME: Quins són els projectes
més importants per aquest
mandat?
MR: Al proper curs veurem
finalitzat el nou complex d'ai-

gües i tenim com a objectiu
licitar abans de l'estiu el pro-
jecte del nou espai de davant
de la Catedral, que permetrà
descobrir i posar en valor les
restes arqueològiques troba-
des, així com generar una
plaça que connectarà la cate-
dral amb el riu Ebre, l'avinguda
Felip Pedrell i el museu de
Tortosa situat a l'antic escorxa-
dor.

A la vegada estem treballant
en la urbanització de tot l'en-
torn del nou Palau de Justícia
que s'està construint al nucli
antic, així com en la millora del
barri del Castell. Tortosa no
s'atura mai i els projectes per
millorar-la, tampoc.

ME: Pren el relleu del seu
company de govern, Ferran
Bel. En què ho percebrà la ciu-
tadania? Hi haurà un canvi a
l'hora de governar?
MR: El nostre projecte està
basat en el treball, en la passió
per Tortosa i en la transforma-
ció de la ciutat, i això no can-
viarà. Ara bé, hem d'afrontar
nous reptes, alguns ja estan
encarrilats (com ara les noves
piscines o la plaça davant de
La Catedral) i altres, seran
nous.

Isabel Carrasco

Meritxell Roigé i Pedrola
ALCALDESSA DE TORTOSA

PARLEM AMB

MÉS 
PERSONAL:

El meu esmorzar: 
- Suc de taronja, cafè
amb llet i entrepà.

Compartir un dinar...: -
Amb amics.

El que més m'agrada
fer és:
- Estar amb la meva
filla.

El meu plat "estrella": -
Els arrossos de la meva
mare.
Un llibre: 

- Antologia poètica, de
Gerard Vergés.
Una cançó: 

- Encara tenim temps,
de Joan Rovira.

Un desig: 
- Que Tortosa sigui una
ciutat d'oportunitats
per a tothom.


