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Zoido utilitza el 155 per destituir la directora de l’Escola dels Mossos, l’ampostina Annabel Marcos

El Ministeri d’Interior espanyol va comunicar dimarts a l’actual directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),
Annabel Marcos, la destitució immediata després de tenir “coneixement que va traslladar urnes en el seu cotxe per als centres de
votació durant el referèndum de l’1 d’octubre”. Marcos ha agraït les mostres de suport rebudes. P3

El 155 segueix

El tribunal d'Schlewsig-Holstein va deixar ahir en llibertat sota fiança el president destituït Puigdemont i
va descartar acceptar la petició d'extradició pel delicte de rebel·lió, ja que considera que a Catalunya no
hi va haver violència. El jutge d'Schleswig-Holstein va explicar que només tramitarà la petició pel delicte
de malversació de fons. Així mateix, la justícia belga va deixar en llibertat sense fiança els consellers Toni
Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, segons van avançar dirigents propers al sobiranisme ahir la tarda.  

El Tribunal alemany va deixar Puigdemont en llibertat sota fiança i la justícia
belga també va deixar en llibertat, sense fiança, a Comín, Serret i Puig
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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 

Amb les cauteles necessàries ja
que les dades que tenim sobre la
pujada de les pensions als
Pressupostos Generals de l’Estat
esta treta dels mitjans de comu-
nicació, volem mostrar el nostre
rebuig a les modificacions pre-
sentades pel Govern. El que pro-
posa el Govern, encara que
agraïm l’almoina per a les pen-
sions més baixes,  no deixa de
ser un pedaç mal cosit en el
Sistema Públic de Pensions. 
Segons el govern pensen desti-
nar 1.000 milions d’euros a pujar
les pensions més baixes i uns
altres 2.000 milions es deixaran d’ingressar per diferents rebaixes en les
quotes d’IRPF. No es necessiten tants diners per pujar les pensions d’a-
quest any d’acord amb l’increment del IPC. Tant els hi costa escoltar als
pensionistes?. El Sistema Públic de Pensions necessita actuacions globals
per assegurar la seua viabilitat present i futura. Demanem una pujada lli-
gada al IPC, en cap cas rebaixes en l’IRPF. Demanem la derogació del
factor de sostenibilitat que s’implementarà el 2.019.
Demanem la derogació de la darrera Llei de Reforma Laboral, si no es
cobren uns sous dignes difícilment s’obtindran unes Pensions Dignes.
Demanem que les pensions i la seua revalorització siguin un Dret
Fonamental dintre de la Constitució. 
Fins que no assolim aquests objectius seguirem concentrin-nos tots els
dilluns davant dels Ajuntaments (en el cas de Tortosa a les 11.30hores)
Estem iniciant una recollida de firmes per presentar mocions davant del
màxim d’ajuntaments de les nostres terres. 
El proper dia 16 d’Abril tornarem a fer una concentració massiva, convo-
cada a tota Espanya i de la qual seguirem informant. 
RECLAMEM QUE LES PENSIONS SIGUIN UN DRET FONAMENTAL

Comissió oberta Pensions Dignes Ebre

Les pensions han de ser 
un dret fonamental

COMISSIÓ OBERTA PENSIONS DIGNES EBRE

Editorial
Siria: una guerra interminable

Desencadenat el 2011 per la repressió de les manifestacions pacífiques pel règim de
Bashar al-Assad, el conflicte sirià ha crescut al llarg dels anys amb la participació de paï-
sos estrangers i grups jihadistes en un territori cada cop més fragmentat. Ja han passat
set anys en lo que sembla ser una guerra interminable. Un país dividit, bombardejat, on
els civils es troben enmig de la lluita entre les diferents forces armades. Tot i que els
comptes són difícils de mantenir a causa de la manca de fonts fiables sobre el terreny,
l'Observatori dels Drets Humans sirià (OSDH) estima les morts en 353.935. En aquesta
guerra devastadora, els civils han pagat un gran preu. L'OSDH estima que gairebé un
terç dels morts són civils (106,390). L'OSDH també informa també de més de 111.000

morts per part del règim de Bashar al-Assad i membres de forces pro-règim, 63.000
entre jihadistes i 62.000 entre els rebels. Les conseqüències són greus. En un informe
publicat el 12 de març, Unicef va afirmar que tres milions de persones van resultar feri-
des durant la guerra, i que "més de 1,5 milions de persones viuen avui amb una inca-
pacitat permanent relacionada amb la guerra, i 86.000 d'entre ells han perdut una o més
extremitats". Gairebé 20.000 nens han mort en set anys en el conflicte sirià, segons
l'OSDH. I la tendència s'està accelerant i podria empitjorar. Aquestes guerres han tingut,
a vegades, la religió com un pretext però, alguna vegada han deixat de ser res més que
una disputa sobre les mercaderies o diversificació de subministraments?

El vice-president del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i Alcalde d’Ascó, Josep Maria
Buixeda, es va sumar ahir a l’aprovació d’una
moció d’aquest Consell que exigeix la lliber-
tat de Carme Forcadell, Oriol Junqueras,
Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn,
Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez, els quals considera com a presos
polítics. A la moció també es reclama el
retorn dels consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell
Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte
absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. La moció, que
es va aprovar amb els vots del PDeCAt, ERC i la FIC i el vot con-
trari del PSC, també deixa clar que s’ha vulnerat la llibertat de les
persones, els drets polítics i humans així com que es persegueix la
llibertat d’expressió. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
també demana a les institucions europees que “no continuïn
emparant accions pròpies d’una dictadura i apel·la a la justícia
internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garan-
teixi el respecte als drets dels ciutadans catalans”. El Consell
Comarcal insta a “tots els ajuntaments, entitats de la comarca de
la Ribera d’Ebre a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya”. Així mateix
expressa que “atenent a la crida del Molt Honorable president del
Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest Consell
Comarcal vol mostrar el seu suport a la crida unitària del President
i també a la plataforma ‘Espai Democràcia i Convivència’ que te
com a objectius la defensa de les institucions catalanes, la con-
vivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
El vice-president del Consell i Alcalde d’Ascó es pregunta “on està
la vara que mesura la rebel·lió” i considera que un acte de
rebel·lió és el que va es va produir “el 23 de febrer de 1981 quan
el tinent coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, va entrar al
Congrés i va disparar trets a l’aire per cometre un cop d’estat”.

Suport a una moció que reclama la
llibertat dels presos polítics

L’ALCALDE D’ASCÓ, JOSEP MARIA BUIXEDA

Aquest cap de set-
mana, a Camarles, té
lloc el Campionat
d’Espanya de
Twirling Baton. El
municipi del Baix
Ebre serà l’escenari
de la prova que com-
portarà un gran
moviment entre atle-
tes dels clubs partici-
pants i els familiars
que els acompanyen.  

Campionat d’Espanya, a Camarles

TWIRLING BATON

L'organització agrària JARC denuncia que Hisenda no ha tingut compte, a l'hora d'es-
tablir l'estimació objectiva de l'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)
2017, que el fong periculària també va causar importants pèrdues al marge dret del
delta de l'Ebre. Mentre que s'ha reduït la pressió fiscal per als arrossaires de l'hemidelta
esquerre, pel caragol maçana i la periculària, no s'ha tingut en compte que també al
dret les pèrdues provocades pel fong van ser d'entre el 30 i el 50%, segons la parcel·la.
JARC enviarà un escrit al Ministeri per demanar que també als arrossaires del marge
dret, se'ls redueixi, de 0,32 a 0,11, l'índex de rendiment net aplicable al mètode d'es-
timació objectiva de l'IRPF 2017.La periculària és una malaltia que afecta a l'arròs
quan es donen condicions meteorològiques de molta humitat i altes temperatures
durant dies. Té una alta capacitat destructiva i l'any passat va afectar, en ple mes d'a-
gost, una bona part dels camps arrossers del delta de l'Ebre.

JARC demana a Hisenda que redueixi l'IRPF
també a l'hemidelta dret

PER LES PÈRDUES CAUSADES PER UN FONG DE L'ARRÒS
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Zoido utilitza el 155 per destituir la directora de
l’Escola dels Mossos, ‘acusada d’haver dut urnes l’1-O’

El Español va publicar la notícia assenyalant l’ampostina Annabel Marcos ‘com a part de l'operatiu que va fer possible la votació’

Els projectes relacionats amb la
xarxa ferroviària –per un valor
total de 170,56 milions d'euros,
sumant les partides d'Adif i
Renfe- s'enduran pràcticament
dues terceres parts de la xifra que
el projecte de Pressupostos
Generals de l'Estat (PGE) preveu
destinar aquest 2018 a la provín-
cia de Tarragona. En total, el
govern espanyol calcula invertir
enguany a la demarcació 271,29

milions d'euros, una xifra sensi-
blement superior als 226,66
milions del passat 2017, però
encara molt lluny dels 357
milions de 2016. Al marge de les
infraestructures ferroviàries, els
comptes estatals preveuen desti-
nar, com a partides més destaca-
des, 33,77 milions al port de
Tarragona així com 28,59 milions
d'euros a la finalització del procés
de descontaminació química del

pantà de Flix. Per contra, les
infraestructures viàries pendents,
com l'A-7 i l'A-27, continuen
sent les grans sacrificades amb
inversions força modestes. La
connexió de l'A-27 amb l'AP-2 a
Montblanc es queda amb
500.000 euros, la mateixa xifra
que la millora de la seguretat vià-
ria al tram urbà de l'A-7 a
Tarragona (bonificacions pel des-
viament de camions) o el projecte

d'autovia entre la Jana i el
Perelló. Paral·lelament, Foment
preveu destinar 1,5 milions a la
construcció de les rotondes
d'Alcanar, de la Ràpita, Camarles,
l'Ametlla i l'Hospitalet, així com
1,02 milions a la supressió de girs
a l'esquerra i millores en aquest
tram de la N-340. Entre altres
partides, també hi ha 300.000
euros per a la depuradora d'ai-
gües residuals de Sant Jaume.

La xarxa ferroviària s'enduu gairebé dues terceres parts 
del pressupost estatal a Tarragona aquest 2018

El Ministeri d’Interior espanyol va comuni-
car dimarts a l’actual directora de l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),
Annabel Marcos, la destitució immediata
després de tenir “coneixement que va tras-
lladar urnes en el seu cotxe per als centres
de votació durant el referèndum de l’1
d’octubre”. La matinada d’aquest dimarts
El Español ha publicat una notícia assenya-
lant Marcos com a “part de l’operatiu que
va fer possible la votació”. La destitució
d’Annabel Marcos, ex-diputada de CDC al
parlament i directora de l’Escola dels
Mossos, s’ha fet amb l’aplicació de l’article
155 de la constitució espanyola, que retira
totes les competències al Departament
d’Interior i les atorga al ministeri espanyol.
Segons diari El Español, que va fer la publi-
cació amb antelació, el mateix dimarts, van
ser els Mossos que van localitzar el seu
vehicle aquella jornada i que transportava
urnes. L’ex-diputada de CiU les va lliurar i
les va recollir després a Amposta, segons
una de les centenars d’actes que els Mossos
van dur a l’Audiència espanyola després de
la seva actuació durant l’1-O.

El govern va nomenar Annabel Marcos l’1
de març de 2016 directora de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
Annabel Marcos, al seu Facebook, ha agraït

totes les mostres de suport d’aquesta set-
mana i ha assegurat tenir “la consciència
molt tranquil.la”.

*EL TRIBUNAL ALE-
MANY va deixar ahir
Puigdemont en llibertat
sota fiança i va descar-
tar el delicte de rebel·lió
per manca de violència.
El jutge d'Schleswig-
Holstein només trami-
tarà la petició d'extradi-
ció per malversació de
fons.

*LA JUSTÍCIA BELGA
va deixar en llibertat
sense fiança els conse-
llers Toni Comín,
Meritxell Serret i Lluís
Puig, segons van
avançar ahir dirigents
propers al sobiranisme.

* L ' A U D I È N C I A
NACIONAL processa
Trapero per organitza-
ció criminal i dos delic-
tes de sedició pel 20-S i
l'1-O. Lamela enviarà a
judici Pere Soler, César
Puig i la intendent
Laplana per sedició, i als
dos primers també per
organització criminal.

*JORDI SÀNCHEZ
comunica a JxCat la
seva "plena disposició"
a tornar a ser candidat a
la investidura. Constata
que la resolució de
l'ONU que insta l'Estat
a garantir els seus drets
polítics per presentar el
seu programa de
Govern i ser sotmès a
votació.

*L'ADVOCAT DE
CLARA PONSATÍ veu
"errors greus" en l'eu-
roordre. “Serà clau
determinar que és una
persecució política. No
hi ha cap prova de la
violència de què se l'a-
cusa”.

DARRERA

HORA

El govern espanyol destina a la província 271 MEUR, xifra superior a la del passat 2017, però allunyada dels 357 MEUR de 2016

Annabel Marcos.
acn
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EN UN MINUT

*El PSC demanarà a
l’Ajuntament que exigei-
xi a la Generalitat el
correcte desplegament
de la Llei de la Renda
Garantida Ciutadana. Els
socialistes han anunciat
que votaran en contra
de les mocions presenta-
des per la CUP i pels
grups del PDeCAT i els
Republicans del proper
ple de dilluns ja que
“només busquen la con-
frontació”. D’altra
banda, la militant del
PSC de Tortosa, Anna
Roig, és la nova secretà-
ria de comunicació de la
Joventut Socialista de
Catalunya. 

*MOVEM TORTOSA
proposa ajudes per
fomentar l’ocupació i el
comerç. El grup munici-
pal proposarà en el pro-
per ple ordinari la creació
de dos noves línies de
subvencions, una desti-
nada a fomentar l’em-
prenedoria i l’altra, per
impulsar el comerç.

*EL TORTOSA ENGLISH
FESTIVAL celebra la seva
6a edició, del 9 al 15
d'abril.

*ELS PIANISTES MANEL
MIRÓ I MARIA LOM-
BARTE es van presentar
com a Àmarim duo amb
“Teclejant a quatre
mans”. Divendres 13
abril a les 21h a
l’Auditori Felip Pedrell de
Tortosa, Àmarim presen-
ta la versió que el com-
positor Carl Czeny va fer
per piano a quatre mans
del conegudíssim
Rèquiem de Wolfgang
Amadeus Mozart.

Més Notícies

La fira Expoebre es dura a terme del dissabte 28 d'abril fins al dimarts 1 de maig
al Pavelló Firal de Tortosa. La fira programada per enguany continuarà amb les
sectorials que s'han consolidat en les darreres edicions, predominant el apartat  de
la llar, la decoració o la jardineria, així com la 13a edició de l'Ebreambient, el saló
del medi ambient i la sostenibilitat. En la darrera edició, les visites van augmentar
en un 21%, amb un total de 35.000 assistents, i es va comptar amb més de 180
expositors. L'objectiu d'aquest any és mantenir o, fins i tot, millorar aquestes
dades introduint un nou apartat, "Celebrem!/Saló de nuvis i celebracions de les
Terres de l'Ebre", el qual no només estarà destinat a bodes, sinó també a tot el
que envolta les celebracions: graduacions, jubilacions, aniversaris, comunions i
altres esdeveniments. La prova-pilot que es va fer l'any passat dins de l'edició
2017 d'Expoebre, sense oficialitzar encara, va donar uns importants resultats, que
han fet que enguany es disposi ja de més de 20 expositors, amb previsió d'un
increment.

Els municipis mem-
bres de la Xarxa
Transversal, entre
els quals hi ha
Tortosa, participen
en el projecte
Womart per reivin-
dicar el talent
femení a les arts
visuals. La iniciativa
consisteix en portar
a terme 10 inter-
vencions artístiques
en l'espai públic, en
cadascuna de les
10 ciutats que hi
participen, i a
càrrec de 10 artis-
tes visuals de
relleu. El dia 14
d'abril s'inaugura-
ran totes les obres,
coincidint amb el
Dia Internacional
de l'Art. Segons
nota de l’Ajuntament, a Tortosa, l'artista escollida és
Elbi Elem, pseudònim de Raquel Gómez, que pin-
tarà el mur del pont del Mil·lenari que forma part
del Museu de l'Ebre. Els treballs començaran a prin-
cipis de la setmana vinent. L'acte inaugural serà el
dissabte 14 d'abril a les 12 h. 

Un espai únic dedicat al món de les celebracions

Tortosa participa en el
projecte Womart 

Expoebre 2018 incorpora
"Celebrem!" 

Per reivindicar el talent femení a les arts visuals

Cinc participants del programa Reprèn al Baix Ebre
aconsegueixen contractes de feina

Del Consell Comarcal, amb col.laboració amb l’Ajuntament de Tortosa

El programa Reprèn del Consell Comarcal del
Baix Ebre ha ajudat a 25 persones aturades de
llarga durada i majors de 45 anys, majoritària-
ment dones, a millorar les seves competèn-
cies per afavorir la seva inserció laboral. El
programa ha durat 6 mesos i ha proporcionat
formació, competències, orientació laboral i
acompanyament per reinserir-se en el mercat
de treball. L'Ajuntament de Tortosa, col·labo-
rador de Reprèn, es va encarregar de fer una
prospecció d'empreses on poder buscar feina

per als usuaris del programa i 5 d'ells han
aconseguit un contracte laboral, superant així
l'objectiu del Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC), també col·laborador.
En total, s'han impartit 14 sessions grupals
d'orientació laboral centrades en els recursos
personals, la planificació i les eines de la
recerca de feina, l'entrevista de feina, la
comunicació no verbal, el protocol de com-
portament i vestuari, primers auxilis i segure-
tat a la feina l'autoocupació i l'emprenedoria.

La regidora de Cultura i Universitats de l'Ajuntament
de Tortosa, Dolors Queralt, acompanyada per la direc-
tora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, Irene Prades,
ha presentat "Som família", el nou Club de Lectura que
es durà a terme de forma mensual a la biblioteca junta-
ment amb altres membres de l'equip de coordinadors
dels Clubs de Lectura de la BMD. La regidora ha remar-
cat l'encert de la proposta, ja que dóna resposta a les
incerteses sorgides al voltant de l'educació de fills i filles
a través de la ciència i el rigor: "Com podem constatar
a través dels préstecs i dels llibres que es demanen a la
biblioteca, és un tema que interessa" ha afirmat Que-
ralt, que a més ha emmarcat el Club de Lectura dins
d'un projecte més ampli, acompanyat d'altres activitats

com la creació d'una Zona Jove de Lectura, i que té la
voluntat de fer del públic adolescent el protagonista di-
recte. Els coordinadors han explicat el funcionament de
l'activitat, que es basa en una trobada amb experts en
diferents àmbits de la salut i l'ensenyament per debatre
sobre les relacions, l'educació i altres afers que envolten
l'entorn familiar, amb la diferència que els participants
han de fer una lectura prèvia d'un llibre escollit per un
comitè d'experts i que donarà peu a les reflexions.
La presentació al públic del Club de Lectura es va fer

el dimecres passat, i el debat del llibre escollit es farà el
dimecres 25 d'abril a les 18 hores. Tot i que està enfo-
cada a famílies, l'activitat resta oberta per a tothom qui
tingui interès.

La Biblioteca Marcel·lí Domingo presenta 
el nou Club de Lectura "Som família"

Tortosa va arribar al 84% d'ocupació durant la Set-
mana Santa del 2018, una xifra molt superior a la de
l'any passat que va ser del 55%. El primer tinent d'alcal-
de i regidor de Turisme, Josep Felip Monclús, ha presen-
tat aquest dijous un balanç molt satisfactori de la passa-
da Setmana Santa on, de diumenge a diumenge, es van
comptabilitzar fins a 3.920 pernoctacions a la ciutat, in-
cloent places d'allotjament i l'àrea d'autocaravanes. 
Monclús ha explicat que les xifres d'ocupació hotelera

varien en funció dels dies i tot i que el percentatge glo-
bal de tota la setmana, de diumenge 25 de març a diu-
menge 1 d'abril ha estat del 84%, els darrers dies de la
Setmana Santa, a partir de Divendres Sant, les places
hoteleres a la ciutat es van esgotar. 

Tortosa arriba al 84% d'ocupació
durant la Setmana Santa

Sandra Zaragoza, presidenta del Consell Comarcal.
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*FRANCESC MIRÓ,
portaveu del PSC a
l’Ajuntament d’Amposta,
ha estat elegit, per l’a-
grupació Socialista
d’Amposta, candidat a
l’Alcaldia de la ciutat per
a les eleccions munici-
pals del 2019. Miró ha
obtingut el suport unà-
nime de tots els afiliats
socialistes, a l'assemblea
de l'agrupació.

*LA POLICIA LOCAL
crea una unitat ciclista.
Està orientada a desen-
volupar les seves fun-
cions de proximitat,
millorar la interacció
amb la comunitat, el tei-
xit comercial i el turisme
de la ciutat.

*AMPOSTA s’omple
d’esportistes per
Setmana Santa. 800
jugadors de bàsquet
base, 600 de futbol
base, una trentena d’a-
tletes de triatló i una sei-
xantena de tiradors visi-
ten Amposta per partici-
par en estades esporti-
ves o tornejos d’esport
base.

Més Amposta

El 25 d’abril del 1958 va inaugurar-
se la primera biblioteca d’Amposta.
Ho va fer a la segona planta de l’edi-
fici de l’Ajuntament, en un espai de
100 metres quadrats i on hi havia
unes 2.500 referències bibliogràfi-
ques. No va ser, però, fins l’1 d’abril
quan el nou equipament va obrir por-
tes al públic. Durant els primers quatre
mesos de vida, el nou equipament
cultural va rebre prop de 5.000 lectors
que van consultar més de 7.200 re-
ferències, tal i com recull la premsa de
l’època. Seixanta anys després d’a-
quella fita, la Biblioteca té més de
10.000 socis i un fons de més de

40.000 documents, entre els que hi fi-
guren joies com una primera edició
del Folklore Tortosí, de Joan Moreira,
datada de l’any 1934; Temps, vida i
obres del polígraf D. Jaume Tió i Noé,
de Francisco Mestre i Noé, de l’any
1927 o un Terres de l’Ebre de Sebastià
J. Arbó, de l’any 47, i una edició en
castellà, Tierras del Ebro, del 48. Des
de l’any 1995 ocupa l’edifici de la zo-
na del Castell amb el nom de Bibliote-
ca Comarcal Sebastià Juan Arbó. 
Per demà dissabte 7 d’abril, la Bi-

blioteca ha programat un conjunt
d’activitats que serviran per comme-
morar l’efemèride.

La Biblioteca d’Amposta 
celebra el 60è aniversari

Demà dissabte celebrarà aquesta efemèride Un home es tanca armat 
en un pis d'Amposta

Va ingressar a l’Institut Pere Mata

L’home que dimarts es va tancar amb una arma de foc
en un pis situat dalt de Joiera Salvadó d’Amposta ha
estat, segons informació d’ebredigital.cat, ingressat a
l’Institut Pere Mata a causa de la malaltia mental que
pateix. Els Mossos d’Esquadra han estat investigant
com hauria aconseguit la pistola. L’incident, que va
ocasionar moments de forta tensió fins que va estar
del tot controlat, va activar un fort dispositiu de segu-
retat, així com la curiositat de desenes de veïns. 
Es va confirmar que l'home és fill dels propietaris de la
Joieria, situada a l’Avinguda de la Ràpita. 

ebredigital.cat
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EN UN MINUT

*L’AMETLLA: durant el
ple celebrat el passat
Dijous Sant es va apro-
var per unanimitat una
bateria de modificacions
per continuar donant
passes per normalitzar
l’urbanisme local, des-
prés de l’aprovació del
POUM del 2017. Un
dels punts urbanístics
aprovats fa referència
específica a la urbanitza-
ció de Sant Jordi
d’Alfama, on està pre-
vist que es faci un pla de
millora al sector bosc. 
D’altra banda, la moció
per reclamar la llibertat
dels ‘presos polítics’, el
retorn dels ‘exiliats’ i
sumar-se al front comú
del Parlament, es va
aprovar amb els vots a
favor d’ERC,
Compromís i el PDeCAT,
i les abstencions de
Plataforma Calera. El
portaveu del PDeCAT,
Joan Pere Gómez,
lamentava aquesta abs-
tenció. Els regidors de
Plataforma Calera van
argumentar la seva abs-
tenció per seguir amb la
pauta de ser un partit
municipalista. Però, tot i
això, van exposar que
no comparteixen la deci-
sió d’empresonar els
líders independentistes i
demanen que s’acabi la
judicialització de la polí-
tica, i que es recuperin
les institucions i el
govern a Catalunya
apartant el 155.

*LA RÀPITA: el cap de
setmana passat va tenir
lloc al pavelló firal l’ex-
posició multidisciplinar
ExpoArt’s, que va reunir
una quarantena d’arte-
sans per mostrar les
seues obres i durant la
qual es van recollir fons
per a l’Associació de
Malalts de Parkinson. 

*LA JUNTA DE PORTA-
VEUS DE L’AJUNTA-
MENT DE LA RÀPITA i la
regidora no adscrita han
acordat, per unanimitat,
una declaració institu-
cional en la qual es
demana la llibertat
immediata de tots els
presos polítics i el retorn,
amb plenes garanties de
respecte als seus drets
polítics, dels consellers i
representants institucio-
nals catalans exiliats.

Més notícies

El proper mes de juny és quan entrarà en funcionament la munici-
palització del servei de recollida d’escombraries. Segons nota de
l’Ajuntament, “un fet que no només permetrà millorar el servei
que reben els veïns i veïnes, sinó que també suposarà un impor-
tant estalvi econòmic per a l’Ajuntament en comparació amb la
darrera proposta del Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE)”.
En concret, “aquest estalvi econòmic es xifra, aproximadament, en
1.760.000€ durant els sis anys previstos de contracte si es té en
compte, per una banda, la reducció econòmica en comparació
amb la proposta (1.156.000€) i, per altra banda, la suma de les
diferents millores proposades per part de l’empresa que dura a
terme la gestió, 600.000€ de valor addicional.”
Entre aquestes millores destaca, per exemple, l’increment de 122
contenidors passant, dels 510 actuals, als 632 proposats. Alhora,
427 d’aquests contenidors es renovaran durant l’execució del con-
tracte. En la mateixa línia, s’augmentaran el nombre de recollides
en 30.000, gairebé un 50% més del que es realitza a hores d’ara.
Per a l’alcalde, Lluís Soler, la municipalització de la gestió de les
escombraries “permetrà realitzar un pas endavant en el servei que
reben els ciutadans i ciutadanes del municipi i, al mateix temps,
aprofitant l’estalvi, ens permetrà estudiar la possibilitat de rebaixar
la taxa d’escombraries a mig termini”.
Segons la nota de l’Ajuntament, “entre les altres millores també es
pot citar la posada en funcionament d’un sistema intel·ligent de
contenidors al nucli de Riumar, l’aposta pel medi ambient i la sos-
tenibilitat en el sistema de recollida amb, per exemple, l’adquisició
de vehicles elèctrics i campanyes de sensibilització, i la implemen-
tació d’illes a la zona rústica. A banda, cal recordar que amb la
posada en marxa del contracte de Serveis Bàsics d’Imatge de
Poble, també s’enfortirà el servei de neteja viària i el servei de
neteja de platges”. En la sessió plenària d’aquest mes d’abril s’ha
sol·licitat a l’empresa Innovia Coptalia, guanyadora del concurs
públic, tota la informació corresponent d’acord amb la llei de con-
tractes. El cost estimat del contracte, pendent de l’adjudicació final
que es realitzarà en un proper plenari, es situa als 6.188.315,76€.
“Recordem que, al seu moment, es va realitzar l’adjudicació del
contracte de Serveis Bàsics d’Imatge de Poble però aquest va ser
impugnat al Tribunal Especial de Contractes del Sector Públic per
part d’una associació del sector dels residus. A partir d’aquesta
impugnació, el tribunal va deixar sense efectes algunes de les clàu-
sules del contracte licitat i, per aquest motiu, des del consistori
deltebrenc es va optar per licitar, novament, aquest concurs
públic”. El plenari també ha aprovat la moció de l’AMI i l’ACM,
presentada pel PDeCAT i subscrita, també, per ERC i la CUP, sobre
l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denún-
cia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol. La
moció ha comptat amb el vot favorable, també, del CE-Socialistes
per Deltebre i el vot contrari del PP.

«Estalvi important per la gestió
municipal de les escombraries»

DELTEBRE. “Es xifra, aproximadament, en 1.760.000 euros” 

Ple de Deltebre.

L’Ajuntament de l’Ametlla talla l’aixeta a Aqualia i suspèn els
efectes econòmics acordats el 2009. El ple ha aprovat per
unanimitat no fer efectius, ara per ara, els pagaments recla-
mats per la concessionària d’uns 4 milions d’euros. Segons
una auditoria encarregada per l’Ajuntament, amb les tarifes
aprovades al primer contracte de 2004, Aqualia tindria sufi-
cients ingressos per cobrir els costos i tenir beneficis indus-
trials. L’estiu passat es va iniciar una revisió d’ofici sobre la
modificació del contracte, aprovada per l’anterior govern,
que canviava el model de retribució a Aqualia. Ara el consis-
tori fa un pas més i ha suspès els pagaments reclamats per
l’empresa que té la concessió del servei públic d’aigua i cla-
vegueram de la població. 

L’Ajuntament talla 
l’aixeta a Aqualia

Suspèn els efectes econòmics acordats el 2009

L’AMETLLA DE MAR

L’AMETLLA DE MAR

L’empresa pública
Ports de la Genera-
litat ha iniciat
aquesta setmana
l’actuació de millo-
ra d’un tram de la
passarel·la de fusta
per a vianants que
hi ha al port de l’A-
metlla de Mar, amb
l’objectiu de substi-
tuir les peces de
fusta de la instal·la-
ció per donar millor servei als ciutadans i els turistes que
transiten per aquest espai. El projecte s’emmarca entre les
actuacions de manteniment i millora dels ports i suposa una
inversió de 50.000 euros i una execució d’obres de quinze
dies. Sobre aquesta actuació, el gerent de Ports de la Gene-
ralitat, Joan Pere Gómez Comes, ha dit que “la substitució de
les peces de fusta d’aquesta passarel·la promou la mobilitat
dels vianants i dona més valor afegit al front portuari de la
Cala”. Gómez Comes ha afegit que des de Ports “continuem
treballant per promoure la integració del port amb el teixit
urbà, potenciant un espai molt apreciat pels ciutadans i els
turistes des d’on gaudeixen de l’operativa portuària i de la
mar”. Per la seva banda l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi
Gaseni, ha comentat que “amb la voluntat de conservar i
mantenir la nostra façana marítima, una de les actuacions
necessàries era reparar la passarel·la de fusta que envolta el
port pesquer a la plaça del Canó.” Gaseni ha afegit “aquest
és un dels punts més transitats pels turistes”.

Per impulsar la mobilitat dels vianants

Ports substitueix un tram de
passarel·la de fusta al port 

La Cala Ràdio

‘A més, es reforçarà el servei’
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*LITTERARUM MÓRA
D’EBRE fomenta la
unió dels versos nostàl-
gics de Sònia Moll i el
pop neo-barroc
d’Alessio Arenaerra roja
i dura'. Retrobament
de dos artistes amb
molta projecció.
“Plouen vidres als
carrerons de l’ànima”,
proclama la catalana
Sònia Moll amb els seus
versos punyents i alho-
ra nostàlgics. Uns ver-
sos que més  d’un
músic ha tingut la
temptació de traslladar
al terreny de la cançó
d’autor perquè arribin a
més públic. Aquest cop
el repte l’agafa el
músic italià Alessio
Arena, que  completarà
la parella artística per-
què coneix molt bé l’o-
bra literària  de Moll.
Litterarum Móra d’Ebre
els proposa retrobar-se
novament en el  marc
d’una residència artísti-
ca i en un espai perfec-
te per a la creació,  el
riu Ebre, Móra d’Ebre i
la Ribera d’Ebre.
Prèviament a la
residència, avui diven-
dres 6 d’abril a les
19.30 h, Sònia Moll i
Alessio Arena faran un
primer contacte i mos-
traran el seu talent cre-
atiu a la Llibreria Bassa
de Móra d’Ebre.

*CASERES: el dia 15
d’abril tindrà lloc la
desena edició de la Fira
del Tocino amb un pro-
grama carregat d’actes
que començaran pel
matí, centrats al nucli
antic de la població. 

Més 
notícies

El concurs internacional
Grenaches du Monde
arriba a la Terra Alta la
propera setmana amb un
intens i complet progra-
ma d’activitats destinat
als membres que confor-
men el jurat del certa-
men. 
La Denominació
d’Origen Terra Alta, amb
la voluntat de fer partícip
a tota la comarca i, per
extensió, a les Terres de
l’Ebre, ha organitzat
també una sèrie d’actes
oberts al públic, i que es
concentraran en la jorna-
da del dissabte 14 d’a-
bril.
Al matí, de 11h a 15h,
l’epicentre del concurs se
situarà a Batea, on se
celebrarà la Fira del Vi i
l’Art. 
Una trentena de cellers
maridaran els seus vins
amb les propostes d’ar-
tistes i artesans de les

Terres de l’Ebre, en un
itinerari que recorrerà el
nucli històric del munici-
pi. 
La fira es completarà
amb una proposta gas-
tronòmica basada en
productes de proximitat,
i la música en directe de
tres duets que animaran
als assistents al llarg de
tot el recorregut de la
fira.

Nit de les Garnatxes
amb Estrella

Dissabte al vespre es
posarà fi a aquesta sise-
na edició del concurs
amb una gala de cloenda
que se celebrarà a
l’Església del Poble Vell
de Corbera a les 20h. A
la cerimònia, presentada
per la periodista i escrip-
tora Empar Moliner, es
donaran a conèixer els
vins guanyadors d’a-

questa edició, que es
podran tastar a conti-
nuació en un sopar de
gala a càrrec dels 3 xefs
amb Estella Michelin de
les Terres de l’Ebre: Fran
López, de Villa Retiro,
Jeroni Castell, de Les
Moles, i Vicent Guimerà,
de l’Antic Molí.
L’artista ebrenc Èric
Vinaixa serà l’encarregat
de posar la música a
aquesta Nit de les
Garnatxes amb Estrella,
que serà un acte obert
també al públic en gene-
ral i que servirà per posar
punt final al concurs
Grenaches du Monde a
la Terra Alta. 
Les entrades per aquesta
gala, així com per a la
resta d’activitats, es
poden adquirir a la pàgi-
na web de la
Denominació d’Origen
Terra Alta (concursgar-
natxes.doterraalta.com).

El concurs Garnatxes del Món s’obre al públic
el dissabte 14 d’abril a la Terra Alta

Concretament a Batea, amb la Fira del Ví i de l’Art, i a Corbera, amb la Nit de les Garnatxes amb Estrella

1.300 arengades, 650 cabeces d’alls, 2.600 tomàquets, 650 pans
de mig quilo i 1.300 cebes, a més de 260 litres de vi, i sense oblidar
l’oli d’oliva verge extra, un dels productes per excel·lència de la Ri-
bera. Aquesta és la llista d’ingredients de la 15a Festa Comarcal de
la Clotxa de la Ribera d’Ebre, que aquest any se celebra a un dels
pobles més petits de la comarca: la Serra d’Almos, aquest diumenge
8 d’abril. La cita està organitzada pel Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre i cada any té lloc en un poble diferent. L’objectiu d’aquesta
festa popular és promocionar la comarca i els seus atractius turístics,
vinculats a la gastronomia i al plat tradicional riberenc per excel·lèn-
cia, la clotxa, que diu molt dels seus orígens de pagès dels pobles ri-
berencs. Un any més, la festa comarcal també donarà el tret de sor-
tida a les Jornades Gastronòmiques de la Clotxa en 14 restaurants
de la Ribera d’Ebre, que inclouran un menú amb aquest menjar típic
a les seves cartes fins al pròxim diumenge 6 de maig.

Tot a punt a la Serra d’Almos per celebrar aquest
diumenge la 15a edició de la Festa de la Clotxa de la Ribera d’Ebre
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L’ALDEA

El ple de l’Ajuntament
de l’Aldea va aprovar
l’adquisició dels
terrenys d’ADIF. 
I no només l’antiga via
fèrria, sinó que tots els
immobles com els
magatzems i el moll de
càrrega situat enfront
de l’àntiga estació.
Segons l’alcalde, Dani
Andreu, “gràcies al
superàvit del
Pressupost 2017, s’han
pogut adquirir els
terrenys que quedaran
per sempre a disposició
del municipi”. 
Al ple també es van
aprovar les bases per a
concedir ajudes a la
Gent Gran per al paga-
ment de la taxa d’es-
combraries i també les
bases per a les ajudes
destinades per posar
en marxa noves activi-
tats comercials o
industrials al municipi.

El ple aprova
ajudes a la
Gent Gran

L'Ajuntament de Ba-
tea torna a denunciar la
suposada "discriminació
política" que ja va por-
tar l'alcalde Joaquim Pa-
ladella, el passat estiu, a
amenaçar en marxar de
Catalunya per formar
part de l'Aragó. Ara les
acusacions es dirigeixen
sobretot al president del
Consell Comarcal de la
Terra Alta, i alcalde de
Gandesa, Carles Luz.
Gandesa ha obert una
disputa per aclarir una
"disfunció" dels límits
del terme municipal i
Batea critica que els vul-
guin "segregar" una
part que és seva. En una
moció, aprovada el pas-
sat 26 de març, "s'exi-
geix" als regidors dels
partits de l'oposició -un
del PDeCAT i tres de
100% Batea- que
"prenguin les mesures
necessàries" i revisin els
"acords, pactes i vots"
que mantenen en favor

de la presidència comar-
cal de Luz, i per tal que
l'alcalde de Gandesa
"no s'aprofiti del càrrec
en contra dels interessos
dels bateans". Segons
l’ACN, Paladella ha re-
criminat a l'alcalde de
Gandesa i president del
Consell Comarcal de la
Terra Alta, Carles Luz,
que intentés aconseguir
vots en les darreres elec-
cions municipals prome-
tent "més contundència
contra Batea". Aquest
és el punt de partida
d'una moció presentada
pel grup municipal de
Paladella, la UPTA (Unió
per la Terra Alta), on de-
nuncien "acords polítics
contraris als interessos
de Batea". Els cinc regi-
dors de l'equip de go-
vern hi van votar a fa-
vor, el regidor del
PDeCAT es va abstenir i
els tres regidors de
100% Batea hi van vo-
tar en contra.

També s'acusa Carles
Luz de no tenir "lleialtat
institucional" ni fer polí-
tiques de "bon veïnat-
ge" i es qualifica l'infor-
me tècnic que ha
elaborat la Diputació de
Tarragona sobre la qües-
tió, com un "informe de
part". Per resoldre la
qüestió dels límits del
terme municipal, s'ha
creat una comissió que
ja s'ha reunit amb els
responsables de l'Ajun-
tament de Gandesa i
que té previst reunir-se
amb l'Ajuntament de
Batea al maig. A partir
d'aquestes trobades i de
l'aportació d'informes
jurídics i tècnics s'acredi-
tarà quin ha de ser el lí-
mit del terme definitiu. 
Carles Luz, alcalde de

Gandesa i president del
Consell Comarcal de la
Terra Alta, manifestava
al Diari de Tarragona es-
tar “sobtat” per tot l’en-
renou:  “un cop es va

construir l’estació trans-
formadora dels parcs
eòlics, hi havia una ca-
rrerada que va desa-
parèixer en aquesta zo-
na que limita els termes
de Batea i de Gandesa.
Per aquesta disfunció, es
va traslladar el tema a
l’Ajuntament de Batea
per aclarir-ho i s’han fet
reunions i hem quedat el

23 de maig per reunir-
nos altre cop. Es va de-
manar a Batea la creació
d’una comissió per solu-
cionar l’afer i finalment,
després de tres anys, es
va formar al febrer. No
hi ha més. Si al final es
demostra que l’Ajunta-
ment de Gandesa no té
raó, ho acceptarem i cap
problema”. 

Batea revifa la queixa per la suposada "discriminació política",
arran de la disputa pels límits del terme amb Gandesa
El desacord sorgeix arran d’uns terrenys on hi ha l’estació eòlica i que limiten els termes dels dos municipis

Un ampollero crea una app per navegar 

Per tot el litoral espanyol

Un veí de l’Ampolla crea una APP per nave-
gar per tot l’Estat. Segons informa el Diari de
Tarragona, el veterà capità Josep Fabra ha
creat ‘EasyPort’, una completa guia gratuïta
en castellà, anglès i francès que ofereix tot
tipus de serveis i informació pràctica de tot el
litoral espanyol. ‘EasyPort’ estarà present a la
BoatShow de Palma a finals d’aquest mes. El
reportatge del rotatiu, fet per Maria Pallàs,
destaca que l’aplicació està en constant crei-
xement i actualització. Des de fa poc s’ha
inclòs la taula de marees. L’ampollero i capità
de iot, Josep Fabra, navega des dels 16 anys,
tota una vida vinculat al mar. 

Celebració de la Festa del 14 d’abril

A Roquetes

Roquetes celebrarà el 14 d'abril la Festa que commemora la data del 14
d'abril de l'any 1850, quan es va constituir el primer Ajuntament del muni-
cipi després de segregar-se de Tortosa per un Reial decret d'Isabel II. 
El proper dia 14, entre els actes previstos i de la programació establerta per
aquestes properes setmanes, cal dir que s’inauguraran les noves dependèn-
cies del Centre d’Atenció Social i Jutjat de Pau, a l’edifici on estava
l’Ajuntament anys enrera, al carrer del Canal. A les 20 hores, també del dia
14, es farà un reconeixement al Poble de Roquetes pels fets ocorreguts l’1
d’octubre al municipi. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
Altres activitats commemoratives tindran lloc abans del dia 14, concreta-
ment demà dissabte es farà una calçotada ‘jove i no tan jove’ a l’Horta de
Cruells, a partir de les 12.30 hores. L’agenda d’actes s’allarga fins el diu-
menge dia 6 de maig quan s’efectuarà la Festa de l’arbre a la Via Verda:
‘Vine planta i apadrina el teu arbre’.  

Joaquim Paladella i Carles Luz, alcaldes de Batea i Gandesa.
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Ulldecona ha rebut
una subvenció de la
Diputació, dins del Pla
d’Acció Municipal
2017 (PAM 2017) per
l’Amortització de
Préstecs, per import de
180.240 €. “La sub-
venció servirà per
amortitzar anticipada-
ment un préstec de
742.175 euros que
l’ens té concertat amb
el BBVA i que hagués
generat aquest 2018
una despesa d’interes-
sos de 26.812 euros”.
L’operació va ser apro-
vada pel ple municipal
el passat mes de gener
i ha estat possible
atesa “la bona gestió
dels comptes munici-
pals”. L’Ajuntament,
governat en minoria
per Socialistes
Ulldecona, aconse-
gueix així, segons
explica l’Alcaldessa,
Núria Ventura, “rebai-
xar en un 66% la par-
tida d’interessos a
pagar a entitats bancà-
ries en menys de tres
anys de mandat”.

Més
Ulldecona

Ulldecona va acollir
dimecres, 4 d’abril, la
presentació d’Àgora, la
Fira d’Economia Social i
Cooperativa. Es tracta
del primer certamen
d’aquestes característi-
ques que se celebra al
territori i es farà els dies
13 i 14 d’abril a la Casa
de Cultura. A la roda de
premsa hi ha intervingut
l’Alcaldessa, Núria Ven-
tura, la representant de
l’Ateneu Cooperatiu,
Mirna Boix, i la coordi-
nadora d’Àgora, Judit
Jornet. Impulsada per
l’Ateneu Cooperatiu Te-
rres de l’Ebre, Àgora va
més enllà d’un simple
marc expositiu i vol ser un punt de trobada i d’intercanvi d’experiències que
generi debat al voltant dels valors de la solidaritat i de l’economia social, sos-
tenible i respectuosa amb l’entorn i les persones. Hi participaran prop d’una
trentena d’expositors i els que tenen més pes són les cooperatives de consum
responsable tant de productes alimentaris, com d’energia, telecomunicacions o
fins i tot assegurances. 
També les entitats relacionades amb el tercer sector tindran molt de prota-

gonisme a la fira, on també hi ha expositors del món de l’educació, de la banca
ètica o dels mitjans de comunicació.

El Departament de
Territori i Sostenibilitat
té previst iniciar aquest
dimecres, 4 d'abril, les
obres de millora del
ferm de la carretera C-
12, l'Eix de l'Ebre,
entre la zona de Jesús,
a Tortosa, i la del pla
d'Illes, a l'inici del
terme d'Aldover. Els
treballs abastaran un
tram de quatre quilò-
metres, tenen un pres-
supost de 980.000
euros i es preveu que
s'allarguin fins el prò-
xim mes de juny. Es
reciclarà i renovarà el
ferm amb una nova
capa d'aglomerat, reparant els punts que presen-
ten deformacions. També s'introduiran millores de
seguretat, com la formació d'un carril central de
girs i un zebrejat per separar els sentits. A la zona
d'accés al Pla d'Illes, el carril central se situarà ala
marge esquerre i també es reordenaran els acces-
sos. 
L'execució dels treballs suposarà algunes afecta-
cions al trànsit: durant la primera setmana, en què
es reciclarà el ferm, s'ocuparà un carri de la circu-
lació, en funció de les necessitats, i es donarà pas
alternatiu als vehicles.

Es presenta a Ulldecona “Àgora”, la Fira
d’Economia Social i Cooperativa

Comencen les millores del
ferm de l'Eix de l'Ebre

Primer certamen d’aquesta mena que es celebra al territori, dies 13 i 14 d’abril

Entre Tortosa i Aldover

La Sénia acull aquest cap de setmana el XII
Certamen Internacional de Bandes de Música

Amb formacions de Granada, Portugal i Alacant

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), són
les tres formacions musicals que demà dissabte a partir de les cinc de la tarda competiran en el XII
Certamen Internacional de Bandes de Música ‘Vila de la Sénia’. Organitzat per l’Agrupació Musical
Senienca (AMS), el certamen, que és únic a Catalunya, pretén promocionar i premiar les forma-
cions de música no professionals d’arreu del món. Les tres bandes escollides concursaran en la
Secció 2 del Certamen que està adreçada a bandes no professionals amb un màxim de 100 músics,
un màxim de 7 intèrprets aliens a la formació i un màxim de 6 instruments de corda. El Certamen,
que organitza l’AMS, compta amb el patrocini de l’Ajuntament de La Sénia, el departament de
Cultura de la Generalitat  i de l’Obra Social La Caixa i el suport de diferents entitats locals i del
territori. A les 20.30 h està prevista la deliberació del Jurat. I a les 21 h, el lliurament dels premis.

Joves per l’Ocupació aconsegueix una
quarantena de llocs de feina estable

El programa Joves per l'Ocupació del SOC (Servei d'Ocupació
de Catalunya) a l'Ajuntament d'Amposta ha servit perquè 36 nois
i noies, entre 16 i 25 anys, trobin feina estable. Dels 90 joves que
s'hi van inscriure, s'ha assolit un 40% d'inserció laboral. 
També un 80% dels joves, 75 del total, que van aconseguir un

contracte després d'acabar el període formatiu.
A la vegada, la formació va servir a 50 alumnes que no havien

aconseguit el graduat en ESO a incorporar-se a la formació regla-
da. Dos d'ells es va obtenir el graduat en ESO, tres van superar les
proves d'accés a cicles formatius, i cinc continuen encara els seus
estudis. En la convocatòria han participat un total de 50 empreses.

Presentació d’Àgora, a Ulldecona.

Consum mitjà (l/100 km): 4,8. Emissió de CO2 (g/km): 109.
* PVP recomanat a la Península i les Balears: 16.900 € per a un Golf Edition 1.0 TSI 81 kW (110 CV) (inclou IVA, transport, impost de matriculació, 
descompte de marca i concessionari i bonificació de Volkswagen Finance), si es finança a través de Volkswagen Finance EFC S.A., segons les condicions 
contractuals, un capital mínim de 12.500 €, amb una permanència mínima del finançament de 36 mesos. Inclou 4 anys de manteniment Volkswagen 
LongDrive durant 4 anys o 60.000 km (el que succeeixi abans) sense cost addicional per a vehicles finançats. El servei contractat restant comporta cost 
addicional. Volkswagen Long Drive és una marca comercialitzada per Volkswagen Renting S.A. Oferta vàlida fins al 30/11/2017, tret que es produeixi 
alguna variació en les condicions del preu del vehicle. Model visualitzat: nou Golf Sport amb equipament opcional.

Fem realitat el futur.

Tot i que una mica d’ajuda mai va malament. Gamma Golf des de 16.900 €*.

Control Gestual

Cotxe connectat amb Car-Net

Quadre de comandaments digital

Trucada d’emergència

NO 
NECESSITES  
UN  
GOLF.

Assistent per a embussos

Assistent d’aparcament

Sensor d’angle mort

4 Anys de Manteniment 
Volkswagen Long Drive

Merkamotor Tortosa Ctra. C42 Km 10 - Tel. 977 446 116 - 43500 Tortosa www.merkamotor.com www.facebook.com/MerkamotorTortosa

            

A Amposta



És ben sabut que la il·lustració
va marcar un abans i un des-
prés, en tots els ordres, en quant
a l'aparició de la modernitat en
una Espanya que no va saber
treure profit de les colònies
americanes. En el Sud de
Catalunya, el port dels alfacs
fou cobejat per les potències del
moment. Des que pràcticament
de l'any 1000 fins al segle XIX,
els musulmans van perpetrar
tota classe de malifetes a la
Mediterrània occidental, i el
port de la Ràpita no va ser una
excepció. Ara, de la mà de Josep
Pitarch (La Ràpita, 1971) ens
arriba el que va significar la
Il.lustració al delta de l'Ebre. El
ministre de Foment, Florida-
blanca, va saber i va intuir l'ex-
cepcional situació estratègica
d'un racó d'aquella terra aban-
donada per fundar una ciutat: la
Nova Població de San Carlos.
No entraré en detalls, per prou
sabuts per part de molts estu-
diosos rapitencs que s'han dedi-
cat a desentranyar tots els mis-
teris que va provocar el naixe-
ment d'aquella petita ciutat a
finals del segle XVIII.
Una història que ha rescatat el
nostre jove historiador en la
seva obra "Fills d'un somni per-
dut", publicada el passat
novembre. És una novel.la coral,
encapçalada per molts dels
actors que van intervenir en la
fundació de la nova ciutat, com
Floridablanca, el mateix Carles
III, Ramón de Talavera, Francesc
Canals, els terratinents, les ciu-
tats d'Amposta i Tortosa..., però
els veritables protagonistes són
el matrimoni format pels joves
Àngels i Constans; a través d'ells
veiem el desenvolupament de la
nova població i tots els elements

i dificultats que impedien el pro-
grés, principalment el paludis-
me, les terres pantanoses i els
seus efectes secundaris com les
quartanes i altres malalties.
Estem parlant, des del meu punt
de vista, d'una gran obra que
s'enriqueix d'una història
novel·lada, que dóna més credi-
bilitat als projectes d'una època
i un temps que van servir per al
progrés d'una Espanya, que fins
llavors estava moribunda.
L'altra obra "Deslliureu-nos de
Qualsevol Mal", també
novel·lada, participa de les
característiques de l'anterior, ja
que els seus personatges, molts
coneguts, van viure en primera
persona tots els avatars de la
Primera i Segona Guerra
Mundial, i entremig la nostra

Guerra Civil, vista per molts
rapitencs i la seva actitud en la
mateixa, i el personatge princi-
pal, Antonio Boet Marí, molt
amic del meu pare i al que jo
vaig conèixer de jovenet, i de
sobrenom de "lo tio Flores".
Personatge contradictori com la
mateixa època que li va tocar
viure, es va involucrar activa-
ment, no solament a La Ràpita,
de la que va salvar de la barbà-
rie a molts dels seus paisans,
sinó en tot el temps que va
durar aquesta. Escèptic, nostàl-
gic, atrapat en un món convuls
que no entenia, va deixar com a
testimoni un diari inèdit anome-
nat "Memòries d'un
Malcontent", que és el subtítol
del llibre, del que s'ha servit
l'autor per a complementar la

narració; unes memòries que
repassen la Catalunya d'aquella
època, com Salvador Seguí "El
noi del Sucre", amb qui va estar
tancat al castell de Montjuïc,
Milans del Bosch (us sona
aquest nom?), Francesc Layret,
Lluís Companys, Marcel.lí
Domingo, Francesc Cambó,
Eduardo Dato, el governador
Martínez Anido, al que Boet
qualifica de "instints d'assassí
despietat"..., i tants altres. Per
tant, una història de Catalunya
de la primera meitat del segle
XX i que seria interessant la
publicació d'aquestes memòries
en la seva totalitat.
Dos obres, en fi, en què Josep
Pitarch ha tingut l'habilitat de
dotar als seus personatges de
vida pròpia, amb tanta força,

que ells mateixos salven el loca-
lisme que podria representar el
naixement de La Ràpita i la
Guerra Civil, per traslladar-los a
la Catalunya actual i convertir-
los en protagonistes de dos
excel·lents llibres d'història,
totalment imprescindibles. 
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Josep Pitarch
IL.LUSTRACIÓ I GUERRA CIVIL A LA RÀPITA

Edward
Carter
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D’entrada, només una menció a la decisió del comitè
de desestimar la impugnació del Tortosa, del partit al
camp del Martinenc. Era una prova per a la Federació
(algú va autoritzar que el jugador podia ser alineat i es
va equivocar). Crec que tots sabíem que es desestima-
ria el recurs del Tortosa. Però, com vaig comentar, això
no era  un tema meu. La informació que es va donar
era correcta i aquesta si que era la meua feina. D’altra
banda, el Tortosa no té president. Cal esperar. La junta
gestora té 3 mesos. Pot passar que la gestora, amb
algunes incorporacions, pugui seguir al capdavant del
club. Per a mi, aquestes incorporacions poden ser del
futbol base. Però des de la gestora s’assegura a hores
d’ara que no es preveu. No obstant, jo continuo veient,
com els primers rumors que van sorgir, que del futbol
base pot sortir una gestió que ho englobe tot, futbol
base i primer equip. I tinc entès que, en aquesta direc-
ció, han pogut sortir noms per a poder entrenar el pri-
mer equip la temporada vinent. Camarero, Enric
Alaixendri i sense oblidar a Xavi Cid. El que està clar és
que no es pot trigar a concretar-ho, si realment la ges-
tora amb el suport que sigui (del futbol base o d’altres
persones) tire avant més enllà dels 3 mesos previstos.
Heu de pensar que, en general, pares del futbol base
tenen molt a dir en els clubs. És el futur. Però tampoc
descartem que hi hagi algú que estigui buscant presi-
dent i que pugui trobar-lo. 

Michel 
Qui vol ser president?

Gran any del fubol base de l'Amposta. Campió de grup
tant el juvenil com el cadet i l’infantil està a tres punts del
líder. En aleví, a la preferent, està a meitat taula i en ben-
jamí en ser campions de grup han pujat a Preferent. Gran
treball del seu coordinador Miki. El filial, després d'estar
uns anys absent, porta ja tres anys de camí. La passada
lliga va quedar quart (fregant l’ascens) i en l'actual és
lider i amb tots els jugadors de casa. L'Amposta aquest
any vol pujar a la primera catalana. La pregunta és si val
la pena. Dos equips tarragonins van perdre la passada
campanya la categoria,  Morell i J. i Maria, i, en aquesta,
Vila-seca, Valls i Tortosa van camí del descens. Fa tres
campanyes, Reddis, Catllar, Torredembarra i Amposta
també van baixar i ull a la dada: dels 7 tarragonins que
van haver en la campanya 2014/2015, potser la propera
temporada només quede la Rapitenca i qui pugi de
Segona catalana. La primera catalana és una categoria
deficitària, és patir i patir. El millor de l'Amposta aquest
any és la pedrera i el filial i per aquí hauria d’anar també
el primer equip, amb més jugadors de la casa i seguir l'e-
xemple del filial, que de vegades té més espectadors
quan juga a casa que el primer equip. La categoria ideal
de l'Amposta és la Segona catalana, es guanya i es gau-
deix. L'aventura d'ascendir és molt bonica però el preu
per a gairebé tots els equips de la nostra província és
molt alt. L'Amposta ha de mirar avall amb el planter,
amb gent jove i no mirar cap amunt a la 1a Catalana. Per
història mereix estar en aquesta categoria però una cosa
és la història i una altra la nova realitat del futbol que res
s'assembla a la de fa deu anys.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Amposta, present i futur

      MINUT 91

DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES DE
L’EBRE, programa reduït per la transmissió a les 23.30
h del partit Batea-Gandesa. Resums (més curts) amb
els gols: Prat-Ascó, Amposta-la Cava, Móra Nova-Sant

Jaume i Roquetenc-Perelló. Intervindran: Santi
Castillejo (Ascó), Víctor Martin (Tortosa) i Albert Bel

(Amposta).

22.30 h

Àngel Guiu ha deixat de ser el tècnic de la Fatarella. Guiu explicava que “dimarts,
a l’entrenament, m’ho van comunicar. El president em va dir que no hi havia bon am-
bient al vestidor i que s’havia decidit fer un canvi. La veritat és que no ho vaig enten-
dre. Estem en la cinquena plaça, a 9 punts d’un filial com el de l’Ascó, amb jugadors
que cobren molts diners, i nosaltres tenim un equip que no cobra i, en alguns casos,
amb jugadors que no havien jugat mai abans al futbol. Crec que el correcte, si no es-
taven d’acord amb alguna cosa, era esperar al final de temporada, per sis jornades
que manquen”. Xavi Borrell, president de la Fatarella, volia destacar, primer que res,
“la feina que ha fet Guiu com a entrenador. I ens sap greu prendre aquesta decisió
però el club té uns altres plantejaments per la temporada vinent i possiblement no en-
caixen amb les idees que Guiu tenia previstes. I, en aquesta línia, s’ha volgut co-
mençar a treballar des d’ara, ja pensant amb la propera campanya”. Ramon Grau, ju-
gador, farà funcions també de tècnic.

Àngel Guiu deixa de ser el tècnic de la Fatarella

L’Ascó va empatar a casa amb l’Eu-
ropa (1-1) en un partit que era com
una final. Malgrat no assolir la victò-
ria, la quarta plaça segueix estan a
cinc punts, però amb una jornada
menys per davant i menys marge d’e-
rrada encara. El proper partit torna a
ser clau, davant d’un altre rival direc-
te, el Prat. La visita al Prat i el poste-
rior partit a casa davant l’Hospitalet
decidiran.
Davant l’Europa, l’Ascó va sortir

molt mentalitzat. Durant els primers
25 minuts va tancar al conjunt esca-
pulat a la seua àrea. Guiu i Cheik, en
dues ocasions, van tenir opcions. Des-
prés, fins el descans, el partit es va
igualar però l’Europa, tot i jugar bé la
pilota a la zona ampla, no va crear pe-
rill. L’Ascó, defensivament, va estar
força bé durant tot el partit. A la re-
presa, l’Europa va fer un pas avant. Va
controlar més la pilota, però no va in-

quietar a Eudal. Amb els minuts, l’As-
có va tenir més arribada i el partit va
estar més incert. El duel tàctic es podia
trencar amb alguna escletxa. Masqué

va fer un penal que fou el 0-1.
Cheikh, salvador altre cop, va empa-
tar al 85. Llavors hagués pogut passar
de tot. Al final, 1-1. 

Un gol de Cheikh per l’esperança
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va empatar amb l’Europa i segueix a 5 punts de la quarta plaça

Eleccions a la
UD J. i Maria

2 CANDIDATURES

Hi ha 2 candidatures al J. i
Maria. Una, la continuista
de la junta que ha presidit
Joan Gilabert, ja estava
presentada. I ahir la nit es
va presentar una altra for-
mada per exdirectius i
liderada per Mario
Ròdenas. Hi haurà elec-
cions el dia 22.

Gabi

Dimarts passat, a migdia, acabava el termini per a poder
presentar candidatures al CD Tortosa. Com era de preveure,
no en va sortir cap. Per tant, s’ha de crear una junta gesto-
ra. En principi, aquesta estarà presidida pel que era vicepre-
sident, fins que president i junta van dimitir, Víctor Martín.
Ha de seguir, en la gestora, la junta que hi havia i, de mo-
ment, aquesta gestora estarà 3 mesos. Llavors, si no ha
aparegut durant la transició cap president per fer una nova
directiva, la gestora haurà de convocar novament eleccions
i, si no apareix ningú, el futur del club podria ser incert. 
Per tant, cal esperar esdeveniments. Les especulacions

poden ser diverses. Però la realitat és aquesta.
El Tortosa, cuer, i que ha tingut la baixa de Sam (no con-

tinua al club per temes professionals), visitarà demà dissab-
te el Bellvitge. La resta de jugadors i el cos tècnic, encapce-
lat per Victor Vera, de moment, també segueixen. 
De la Rapitenca, millor equip de la segona volta (6 victò-

ries i 3 derrotes), dir que visita diumenge el Sants. Mata i
Uri tornen a l’equip i són baixa Sadik i Garrido (sanció) i Mi-
ki i Blasi (lesió).  

Una junta gestora 
acabarà la temporada

CD TORTOSA. NO HI HA CANDIDATURA

Després del descans per la Setmana Santa, aquest cap
de setmana tornen les competicions a les categories regio-
nals. A la Segona Catalana destaquen els derbis ebrencs:
Batea-Gandesa i Amposta-la Cava.
Dos partits amb molt en joc, amb interessos divergents.

El Gandesa i l’Amposta lluiten per tenir opcions d’ascens.
El Batea buscarà allunyar-se de la zona perillosa per les
compensacions i la Cava, seguir amb opcions de sortir del
descens directe.
El Gandesa cal dir que porta 5 victòries seguides i 8 jor-

nades sense perdre. El Batea en fa sis que no perd. En el
cas de l’Amposta, en són 10 sense conèixer la derrota.
El derbi Batea-Gandesa es podrà veure diumenge a Ca-

nal Terres de l’Ebre a les 23.30 hores. Serà després del
programa Minut 91, que començarà a les 22.30 h i en el
que, entre altres, es podrà veure un reportatge del derbi
entre l’Amposta i la Cava. La redifusió del derbi Batea-
Gandesa serà dilluns a les 23 hores.
Comença, d’aquesta forma, la recta final de la tempora-

da. Falten 8 jornades i molt per decidir. 

Batea-Gandesa, el derbi 
de Canal Terres de l’Ebre

ES PODRÀ VEURE DIUMENGE A LES 23.30 H

Una acció d’un partit de l’Ascó a casa, d’aquesta temporada.
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UNA TRENTENA DE NENS I NENES HI VAN PARTICIPAR

A MÉS DE LA PREPARACIÓ FUTBOLÍSTICA, ADAPTADA A CADA NIVELL, ELS JOVES VAN APRENDRE EL FUNCIONAMENT D’UN DESFIBRILADOR

Jornades de Formació Futbolística de l'AE Jordi Pitarque Ceprià
Una trentena de nens i nenes
han participat en les 7es
Jornades de Formació
Futbolística que ha organitzat
l'Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià. Les sessions
han tingut lloc del 26 al 29 de
març, coincidint com cada any
amb les vacances de Setmana
Santa, i han estat programades
per a les categories de patu-
fets, prebenjamins, benjamins,
alevins i infantils, els quals han
treballat diferents aspectes fut-
bolístics adequats per a cada
nivell.A més, durant la tercera
jornada, professionals d'aten-
ció primària de l'ICS Ebre i del
Sistema d'Emergències
Mèdiques del Departament de
Salut de la Generalitat de
Catalunya van impartir tallers
de suport vital bàsic, en els
quals els petits van aprendre el
funcionament d’un
Desfibril·lador Extern
Automàtic (DEA). 
L’activitat s’emmarca en el
conveni de col.laboració signat
amb la fundació Doctor Ferran,
que té com a objectiu aconse-

guir que les Terres de l’Ebre
esdevinguin un territori cardio-
protegit. Tots els membres de
l'AE Jordi Pitarque Ceprià
volen agrair un any més la
implicació i col·laboració de l'e-
quip d'entrenadors que han
compartit els seus coneixe-
ments i les seves experiències
amb els nens i nenes, i també a

totes les famílies que han con-
fiat en l'Associació. Els entre-
nadors de les jornades d'en-
guany han estat: Jordi Abella,
professor de CAFE i exprepara-
dor físic del Nàstic; Carlos
Blanch, professor de Primària i
exentrenador del CD Tortosa;
Núria Callarisa, llicenciada en
Ciències de l'Activitat Física i

de l'Esport i entrenadora de
segon nivell; Carles de la
Cuadra, entrenador de l'EF
Pallaresos; Narcís Laboria,
entrenador de l'EFB Barça i
entrenador de segon nivell;
Jordi Martín, entrenador de l'e-
quip cadet de preferent del
Nàstic i entrenador de l’EFB
Barça; Joel Roig, professor de

Primària, entrenador de l'EFB
Barça i actual coordinador de
l'EF Alcanar; Laia Sedó, juga-
dora de futbol femení de les
Terres de l’Ebre; Iván Taranilla,
coordinador del Reus CF i pro-
fessor de la Salle; i Xavi Tomàs
(entrenador de porters) entre-
nador de l’Escola de Futbol
Avatars.



DIVENDRES 6 D’ABRIL DE 201816 ESPORTSdiarimés
ebre www.mesebre.cat

JOAQUIN CELMA 

JUGADOR
DE LA TORRE 
ISMAIL 
ADRIÀ 
IBRAHIM
PAU CASTILLO 
PUXERO 
MARC RUIZ
JOAN FORCADELL
MANEL VIZCARRO
MANEL SOL 
ION OSLABANU 
XAVI MARTELL
XAVI OBIOL  
ORIOL GASPARIN
MARC BORT 

74
73
69
34
17
16
15
14
14
12
11
10
9
7
4

CD ALCANAR
Nº P.

16
6
28
3
4

3

2

1
3

2

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

57
47
44
39
30
30
27
19
19
16
15
11
11
8
5

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

UE ALDEANA
Nº P.

3

11

13
6
1
2

2

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

64
49
38
35
32
26
24
24
23
23
19
17
11
6
5

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

CF AMPOLLA
Nº P.

5
4

7
2
9
16
1
12
12
1
1

G. JUGADOR
PAU VALMAÑA 
IVAN GONZALEZ
FELIPE 
DAVID MEDINA
ISAAC CASANOVA
GUILLEM
QUIM CARDONA
IVAN PAEZ 
JONATAN
ALEIX LLOBET
CARLES KADER
JONATAN  TOMÀS 
MARC VERNET
OMAR 
ADRIAN

48
37
35
34
33
26
26
23
23
21
18
15
12
11
8

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

CF AMPOSTA
Nº P.

2
9
12

6

5
7

2
7
1
2
2
1

G. JUGADOR
ÀLEX ALMESTOY
RAÜL SAUMELL
ROGER RIUS 
MIQUEL PIÑOL
SERGI MANERO 
JOAQUIM 
VICTOR PANI
VICTOR GIL
NIL GARCIA
ELOI  ALMESTOY
GERARD 
OMAR
DAVID BLANCH
PAU RIUS 
ANGEL HERRERA 

78
54
45
43
34
19
19
17
15
12
10
10
4
4
3

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

CE ARNES
Nº P.

3
12
1
2
6

1

2

G. JUGADOR
CHEIKH
SERGI MASQUÉ 
PEKE 
ARTUR  GODIA
SERGI MORENO 
ENRIQUE SOCIAS
HÉCTOR RGUEZ.
PATRICIO
ANDREU GUIU
DANI ARLIAGA
EUDAL BRULL
HÉCTOR GARCIA
JOSEP RAMON
SERGI LOPEZ
VICTOR B.

59
49
44
43
34
28
25
24
20
20
20
20
18
16
13

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

FC ASCÓ
Nº P.

11
2
2
2
9

2
1

2

5

G.

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

45
40
30
30
30
29
27
23
20
16
12
11
10
9
8

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

SCER L’AMETLLA
Nº P.

11
3

2
5

10
1

3

2

1

G. JUGADOR
EDU ESCOTÉ 
JORDI VILANOVA
MARC VILARROYA
JOEL MARIGOT
ADRIÀ
CARLES LLARCH 
RAUL GARCIA
JOSÉ LUIS
MARC CASTELLVÍ
DIEGO  
SERGI PRATS 
JOAN PIQUÉ 
ENRIC SUÑÉ
ERIC AMADO
CRISTIAN 

58
57
56
43
29
26
23
22
13
11
11
9
8
4
3

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

CF BATEA
Nº P.

2
7
7
11

2
1
5

4

G. JUGADOR
CRISTIAN  
ALEIX SALVADÓ 
VICTOR PUJOL  
PAU SANSALONI
JESÚS FERRERES
AITOR ARASA 
JOSEP VILANOVA
ROBERT
SERGI CID
ROSALES 
MOHA BENKIRAN
ARNAU BELTRAN 
RAÜL TEIXIDÓ
URI ROCA
ALBERT MARCH

78
44
42
40
37
25
18
17
14
13
10
9
8
5
5

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

CF CAMARLES
Nº P.

4
11
1

9

1
9
1
1
2
1
7

1

G. JUGADOR
FERNANDO MAÑA 
LACHEM OUHDADI
JAUME VELA
XAVI PLATERO
MIKI BOIRA 
SALVA GÓMEZ
ZAID TAKHRIFA
MARC SABATE
GUILLEML 
MOHABENAZIZ
IVANA
OMAR BOUAICH
XAVI SUAREZ 
YAGUARD
WILI

64
34
30
27
24
22
21
20
16
15
14
14
13
10
8

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

CF CORBERA
Nº P.

1
1
1
1

3

4
1
3

2

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

60
49
47
30
25
24
20
19
19
17
16
14
14
13
10

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

CF GANDESA
Nº P.

11
2
24
3
2
4

4
2

6

1

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

42
42
34
32
28
27
24
23
19
16
15
11
11
8
7

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

FC GODALL
Nº P.

2
10

13
5

2
1
2

1

G.

JUGADOR
MARC LUCERO 
SOUFAINE 
JORDI BORRÀS
ORIOL PRAT
MARC PRADES
ISAAC LLAÓ   
DANI FLUIXÀ
JORDI RULLO
HICHAM
ELLIOT
DANI CRUZ
ROBERT BELTRAN
ANDREU BORRÀS
ALBERT MARCH 
PAU MARIN

59
48
44
24
20
19
18
17
16
16
14
12
9
8
6

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

Nº P.
3
8
2

10
1
1

1

6

G. JUGADOR
DAVID COSIDO 
LLUIS ESPINACH
SERGI ESCODA
MARTÍ PANISELLO   
ALEIX ROBERT
CARLOS PANI
JORDI TOMÀS 
LEANDRO ROVIRA  
PAU PUIGDE.
CARLOS F  
MARC GARCIA
PAU MONCLÚS
SERGI OTERO 
VICTOR  V. 
TONI ONDOZABAL 

47
43
40
36
29
20
20
20
19
17
17
14
13
10
8

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

CF CATALÒNIA
Nº P.

3
4
1
6

1
3

5
1
3

1

G. JUGADOR
ROGER  
SERGI GRAU
ROGER SOLA  
JOSE MARI
MIGUEL REVERTÉ
ALVARO GÓMEZ
AMADOR VOCES 
MOCHI
FERRAN ROIG
GUILLEM  
RUBEN
SERGI CASTAÑO  
SERGI CURTO
MARCELO
XESCU

50
35
34
29
23
20
17
17
16
16
13
13
13
12
10

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

CD LA CAVA
Nº P.

4
1
2
3
10
1
2
4
2
1

2
3

G. JUGADOR
DAVID CALLARISA
GERARD
POL RODRIGUEZ
ISAAC
ÒSCAR QUEROL
KEVIN MORENO
JOAN ZARAGOZA
GERARD G.
ERIC ALARCON
IVAN CAPITAN
MARC LLEIXÀ
JOAN LABERNIA 
ORIOL 
JORDI ESCUBEDO
XAVI POMADA

76
44
33
29
26
25
20
15
10
10
9
7
7
6
5

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

CF LA SÉNIA
Nº P.

25
4
6
2

12

3
6
3

1

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

67
52
50
31
31
26
22
21
21
18
18
11
10
8
4

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

CF MASDENVERGE
Nº P.

13
1
3
6
4

3
1

7
1

G.

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

96
58
47
31
30
30
25
15
14
10
9
5
3
2
1

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

C AT MÓRA LA NOVA
Nº P.

43
2
4
1
1
1
9

6
5
3
6
1

3

G. JUGADOR
PAU MUÑOZ
QUIM VILA
DAVID FERRÉ
POL BLADÉ
ALEIX MARTI
XAVI REVUELTA 
FÈLIX CHORTO
SERGI VILA
DANI CALVO
JAUME SORIANO
ÒSCAR NOGALES 
AITOR GINÉ
MARC ALIS
SAID 
RUBEN SALADIE

78
40
39
38
30
24
23
21
20
18
13
12
10
7
5

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

OLIMPIC
Nº P.

3
2
3
18
7

2
4
2
6

2
2

G. JUGADOR
NARCÍS FRANCH
RAUL GONZALEZ 
DIDAC SUBIRATS
XIXO
ERIC BARBERÀ
VICENT BRULL
JOAB FATSINI 
ERIC BRULL 
RAUL ARROYO
KUCHIMI
ADMED
MARC MARTI
MARC ANDREU
DAVID FLOX
INFANTES

61
52
39
38
36
27
26
16
15
15
14
8
7
5
4

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

CE PERELLÓ
Nº P.

1
5
5
9
1
1
3

11
5

5

1

G. JUGADOR
ROBERT 
LLUÍS CASTELLÓ
ÀLEX   
EDU MAESTRE
RAFIK 
MARC PANISELLO 
PAU GISBERT
VICTOR   
ALEX CADAVID
KHALID
RUBEN BARCELÓ 
REDOUANE  
SANTI PALLARÉS
GERARD MORENO 
GUILLEM FOLQUÉ

62
41
28
28
27
24
23
18
16
15
15
12
12
11
11

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

CF PINELL
Nº P.

2
2

3
3

2
1

3

1

G.

52
43
37
36
34
31
30
24
20
17
12
9
9
5
5

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

P.
2
2
2

10
8
3
4
4

3

1
1

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

55
51
34
30
27
27
24
23
20
14
12
11
8
4
3

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

CF S BÀRBARA
Nº P.

1
15
8
9

7

1
2

2
2
2
4

G. JUGADOR
ERIC 
JUAN NAVARRO  
MANEL  TOMÀS 
J. RAMON MARS  
MURRI 
MARC TOLEDO   
MARC MASDEU
ABRAHAM  
MARC PARDO
MARC CASANOVA
JUANJO MAGRIÑÀ   
MIGUEL VERA   
CARLOS CURTO 
MARC GARRIGA   
AGUSTÍ 

81
43
39
36
35
27
26
18
18
13
11
10
9
8
6

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

UE S JAUME
Nº P.

12

4
5

2

1

2
1

1

G. JUGADOR
VILLARROYA 
MANUEL PUIG 
ADRI ALONSO
ION PERELLÓ
ALBERT VIRGILI
JOSE MARI
SAM GARCIA
SELU
RAUL GARCIA
CHARPIN
EDGAR DOMINGO
ALEIX CUENCA 
CRISTIAN 
IKE  ROMERA
CARLOS ESCRICH

38
37
36
28
23
22
22
20
19
17
13
11
10
10
9

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

CD TORTOSA
Nº P.

2
4

6
1
1

1
2

1
1

G.

JUGADOR
RAUL ISTOC
JOAN SABATÉ
CRISTIAN DIAZ
XAVI MARQUÉS
BRIHAIN PALMA 
URI BENITO
BRAYAN HURTADO
IVAN GASPARIN
SERGI JOSÉ MOYA
MARC BLASI
JOSUÉ ANDREU
VICTOR GARRIDO
MATAMOROS
SADIK
ROGER NOLLA

43
41
32
30
29
27
26
26
25
17
15
14
11
8
7

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

UE RAPITENCA
Nº P.

5
2

1
3
2
3
6

4

3

G. JUGADOR
SERGI BEL 
ALEIX CHAVARRIA
VÍCTOR B.
EDGAR B.
JOHN
DANI PORCAR 
JOTA 
XEXU 
PAU GALIANA 
MOHA
EMILI
JOAN ESMEL 
CLAUDIU IAUNAU
DREIVER
JUANJO

71
65
34
30
27
22
21
19
19
17
12
10
7
6
6

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

UE R BÍTEM
Nº P.

2
6

1
4
12
11

1
2
14

1

G.

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

CD ROQUETENC
JUGADORNº

JORDI VALLS
JOSEP OTERO
MAIKEL 
ÀLEX ESTORACH
ÒSCAR CAMARERO
QUIM 
IVAN ARASA
ROGER TURCH
MARC ALEGRE
ARNAU PALLARÉS
FRAN JULVE 
MANEL  VENTURA
ÒSCAR GÓMEZ
JOEL ROIG
VICTOR R.

UD JESÚS I MARIA

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

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

74
73
49
43
22
22
18
16
13
13
9
8
7
4
4

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

CF ULLDECONA
Nº P.

20
3
6
3

1
2
1

3

1
1

G. JUGADOR
YASIIN CHAFISI
MARTO
QUIM BRU
ABDE AIT
ABDULLAHI
MUSTAPHA
GASPARIN
XAVI ROYO
JAAFR IGALF
ZOUHIR 
ROS
LUIS VILA
YASIN  BOULAIRE
JOEL JIMENEZ
CABALLOS 

37
35
30
28
27
27
23
21
17
13
12
12
12
11
11

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

CF VILALBA
Nº P.

4
1
1

1
3
3

3
1
5

G.

Raül Istoc (Rapitenca)
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Deltebre-Benissanet (18h)

Amposta-Perelló (17.30h)

Rapitenca-Ebre E (16.30h)

Diumenge

Flix-Catalònia (16h)

Xerta-Batea (16h)

Fatarella-Tivenys (17h)

Ginestar-Ascó (17h)

RESULTATS
24a jornada 4a catalana

Partit recuperat:

Rapitenca-Batea 7-0

Fatarella-Deltebre (no jugat) 3-0

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Amposta                   68      29      57

2. Rapitenca               116      30      56

3. Flix                           80      30      54

4. Ascó                        66      22      50

5. Fatarella                   45      36      41

6. Tivenys                     53      56      35

7. Ebre Escola              50      40      34

8. Deltebre                   48      59      34

9. Camarles                  47      38      33

10. Ginestar                 66      78      26

11. Batea                     44      66      24

12. Catalònia                40      57      23

13. Xerta                      37      81      14

14. Benissanet              16      96        4

15. Perelló                    14      72        3 

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
St Ildefons-Esc Valls

Prat-Floresta

Vilaseca-Cambrils U

Cornellà-F At Vilafranca

B Subur-Castelldefels

Reus-Ebre E (dis 20h) 

Rapitenca-Ascó 

(dis 18.45h)

Mollerussa-Vilanova 

RESULTATS

24a jornada

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Cornellà                    70      30      52

2. Floresta                    44      26      47

3. Vilaseca                   51      40      45

4. Prat                         52      33      44

5. F At Vilafranca          51      32      43

6. B Subur                    50      29      40

7. Reus Deportiu           39      33      38

8. Cambrils U               41      39      32

9. Castelldefels             53      43      31

10. Vilanova                  60      61      31

11. S Ildefons               33      50      25

12. Ebre Escola         39     62     25

13. Ascó                   43     60     23

14. Rapitenca           33     46     23

15. Esc Valls                39      54      21

16. Mollerussa              20      80        5

Preferent Juvenils. Grup 1

PRÒXIMA JORNADA

Ascó-Arnes

Jesús i Maria-S Jaume

Gandesa-Ulldecona

Pardinyes-la Plana

Alcanar-Ginestar

RESULTATS
19a jornada

Partits recuperats:

Ulldecona-Arnes 5-1

Tortosa E-Ulldecona 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip                              GF  GC   P

1. Alcanar                115     24    54

2. Ulldecona               67     36    42

3. la Plana                 70     42    38

4. S Jaume                80     46    38

5. Ascó                      97     32    36

6. Jesús i Maria          46     43    31

7. Gandesa                56     65    24

8. Ginestar                 29     82    19

9. Pardinyes               33     84    16

10. Arnes                  24     60    15

11. Tortosa Ebre        33     77    14

12. Olimpic                25     84   13

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA

Roquetenc descansarà

Ametlla-Rapitenca

Aldeana-Delta de l’Ebre

Catalònia-S Jaume

Vinaròs-Alcanar

Ulldecona-J i Maria

Canareu-Tortosa

Perelló-Amposta

RESULTATS
22a jornada

J i Maria descansava

St Jaume-Aldeana   1-6

Tortosa-Ulldecona 1-4

Amposta-Canareu 3-1

Alcanar-Catalònia 5-1

Rapitenca-Perelló 4-0

Delta de l’Ebre-Ametlla  0-4

Roquetenc-Vinaròs        3-3

CLASSIFICACIÓ
Equip                              GF  GC   P

1. Roquetenc             74     25     52

2. Amposta                82     29     51

3. Alcanar                100     36     49

4. Vinaròs                  58     31     44

5. Ulldecona               71     38     41

6. Rapitenca              65     35     37

7. Aldeana                 59     32     35

8. Tortosa                  64     70     31

9. Ametlla                  46     31     28

10. Canareu               38     61     20

11. J i Maria              47     68     17

12. Perelló                 31     88     15

13. Catalònia             29     70     10

14. Delta de l’Ebre     21     92       9

15. S Jaume              18     97       3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte  

M Nova-S Jaume (16.30h)
Roquetenc-Perelló (16.30h)

Masdenverge-Aldeana (17.30h)
Diumenge

Ampolla-Pinell (17h)
Vilalba-Alcanar (16.30h)
J i Maria-Ametlla (16.30h)
R Bítem-Corbera (16.30h)

Olimpic-Godall (17h)
Arnes-S Bàrbara (19.30h)

RESULTATS
26a jornada, Tercera catalana

Partit recuperat

Arnes-Roquetenc          1-1

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. Ampolla                   26    79   20   71

2. M Nova                   26    93   28   69

3. Aldeana                   25    44   24   50

4. Rem Bítem              26    57   38   46

5. J i Maria                  25    39   44   46

6. Alcanar                    26    73   40   45

7. Perelló                    25    52   29   41

8. Roquetenc               26    41   51   36

9. S Jaume                  26    30   45   36

10. Olimpic                  26    57   47   32

11. S Bàrbara              26    56   55   31

12. Ametlla                  26    40   54   30

13. Godall                   26    39   49   28

14. Corbera                26    22   49   23

15. Masdenverge         26    41   78   21

16. Vilalba                   25    26   51   17

17. Pinell                     26    23   66   17

18. Arnes                    26    29   73   16

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

Reddis-Canonja (16h)
Cambrils U-Vendrell (16.30h)

Morell-P Mafumet (17h)
Hospitalet-Ulldecona (18h)

Diumenge
Torredemb.-Camarles (17h)
Amposta-la Cava (17h)

Roda Berà-Catalònia (17h)
Batea-Gandesa (18h)

la Sénia-Torreforta (18.30h)

RESULTATS

26a jornada, Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip                                                J       GF    GC        P
1. Cambrils U              26    58   24   57

2. Amposta              26   55  21  55

3. Gandesa              26   65  34  51

4. Ulldecona             26   43  28  47

5. Camarles             26   57  39  46

6. Vendrell                   26    53   48   43

7. Reddis                     26    49   36   41

8. Torreforta                26    42   43   41

9. la Sénia               26   64  46  40

10. P Mafumet             26    49   42   37

11. Batea                 26   46  45  35

12. Canonja                 26    31   45   32

13. Morell                    26    45   53   30

14. Roda Berà             26    39   47   30

15. la Cava              26   37  52  26

16. Catalònia           26   30  59  19

17. Hospitalet              26    20   73   16

18. Torredembarra       26    26   74   16

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

A manca de sis jornades,
l’Espanyol B ja va
celebrar el títol de

campió de la Tercera
divisió grup cinquè.

PRÒXIMA JORNADA 
Castelldefels-Santboià
Cerdanyola-Palamós

Gavà-S Andreu
Europa-Granollers
Prat-Ascó (diu 12h)
Hospitalet-Espanyol
Figueres-Santfeliuenc
Vilassar-Vilafranca
Reus-P Mafumet
Terrassa-Horta

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                             J                        G                      E                      P                    GF                  GC                           P 
1. Espanyol                          32             24             7             1            65           18               79
2. Hospitalet                        32             17             7             8            51           25               58
3. S Andreu                         32             15           12             5            50           21               57
4. Terrassa                          32             14           11             7            50           31               53
5. P Mafumet                       32             13           12             7            33           22               51
6.  Prat                                32             14             8           10            47           28               50
7. Europa                            32             13           10             9            38           37               49
8. Ascó                            32            12          12            8          38          37             48
9. Horta                              32             13             6           13            41           42               45
10. Figueres                        32             13             6           13            40           36               45
11. Santboià                        32             11           12             9            30           29               45
12. Reus                             32             12             8           12            36           41               44
13. Castelldefels                  32             11             8           13            35           36               41
14. Vilafranca                      32             12             5           15            36           38               41
15. Cerdanyola                    32             11             7           14            28           37               40
16. Santfeliuenc                   32             10           10           12            38           35               40
17. Granollers                      32               9             3           20            26           49               30
18. Palamós                        32               6           10           16            32           52               28
19. Gavà                             32               3             8           21            24           76               17
20. Vilassar                         32               3             6           23            19           67               15

Tercera divisió RESULTATS
32a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA   
Bellvitge-Tortosa (diss 18h)

S Cristobal-Lleida

Martinenc-Alpicat

Sants-Rapitenca (diu 12.15h)

V Alegre-Valls

Balaguer-Andorra

Almacelles-Igualada

Viladecans-S Ildefons

Borges-Vilaseca

RESULTATS
26a jornada, Primera catalana

Primera catalana

El filial de l’Espanyol, campió de rècord.

CLASSIFICACIÓ
Equip                                                J       GF    GC        P
1. S. Cristobal             26    54   25   53

2. Martinenc                26    50   22   50

3. Viladecans               26    40   22   48

4. Almacelles               25    44   28   48

5. Sants                      26    28   25   44

6. Andorra                   25    30   23   40

7. Igualada                  26    35   31   40

8. Lleida                      26    36   36   40

9. Borges                    26    36   41   38

10. Rapitenca          26   31  38  36

11. S Ildefons              26    36   28   35

12. Balaguer               26    39   37   35

13. Vista Alegre           26    37   36   31

14. Vilaseca                26    23   44   24

15. Alpicat                   26    20   38   24

16. U Bellvitge             26    26   45   20

17. Valls                      26    27   44   20

18. Tortosa              26   26  55  17

Tercera divisió



DIVENDRES 6
D’ABRIL
DE 201818

diarimés
ebre ESPORTS

www.mesebre.cat

»

L’AMPOSTA, CAMPIÓ EN CATEGORIA BENJAMÍ; EL VALÈNCIA, EN PREBENJAMÍ I LA RAPITENCA EN ALEVÍ

Torneig ITE 2018
El torneig Internacional Terres de
l’Ebre (ITE) ja és història. Un cop
finalitzada, Ferran Simó, director del
torneig ha fet una valoració molt
positiva: “estem molt contents de
com ha funcionat tot. M’agradaria
destacar, per sobre de tot, que tenim
un grup humà de gent que treballa
12 hores cada dia, durant el torneig,
per a que tot funcioni correctament.
I la veritat es que s’ha de valorar la
feina que tots els membres del grup
duen a terme. Sense ells, res no seria
possible. Som 30 persones al servei
de tots els jugadors, equips i aficio-
nats”. 
Ferran afegia que “un any més, cal
destacar la gran afluència de gent
durant els 3 dies i una gran expecta-
ció en la fase final del torneig.
Moltes sorpreses durant la fase final
benjamí, un CF Amposta amb la
capacitat d’eliminar equips com el
València i Lleida Esportiu i guanyar a
la final al Nàstic de Tarragona, als
penals”. En categoria prebenjamí, el
Valencia CF es va imposar al Vinaròs
United (1-0), demostrant el seu
potencial. Cal dir que a quarts de
final va vèncer a una de les revela-
cions del torneig, el prebenjamí del
Catalònia que va fer molt bona sen-
sació i que no fou un rival fàcil de
doblegar pel conjunt ‘che’ (3-1). 
Ferran Simó afegia que “en la cate-
goria reina del torneig, vam demos-
trar que a les Terres de l’Ebre tenim
molt nivell futbolístic. Final entre el
CF Amposta i la UE Rapitenca, que
es va endur el conjunt rapitenc per
2-0. El Nàstic va quedar 3r classifi-
cat”.
En l’apartat solidari, sempre present en l’ITE, “a la Creu Roja se li van fer entrega de 507€, gràcies a la col·laboració d’Oriol Romeu, Edu Albacar, David Villa, el Valencia CF
i Kitchee DV7, que van fer entrega de les seves camisetes o botes per al sorteig”. 
Ferran Simó, per acabar, com a valoració personal, volia destacar “una vegada més el bon funcionament del torneig, tot i les dificultats climatològiques que vam tenir. De
cara a futures edicions, estem valorant la possibilitat d’ampliar categories i les seus del torneig, per intentar que més poblacions de les Terres de l’Ebre puguin participar-hi.
Creiem que tenim un potencial molt gran per donar a conèixer les Terres de l’Ebre a través de l’esport rei, a nivell nacional i internacional, i ho hem d’aprofitar. Estem oberts
i estudiant ja possibilitats per la propera edició. Treballem amb col·laboracions amb centres esportius internacionals per tal de poder atraure equips d’arreu del mon, tot i la
dificultat que això comporta.  Per finalitzar, agrair a tots els clubs participants i a totes les entitats que ens ajuden a que el torneig ITE sigui una realitat cada any, en especial
als Ajuntaments d’Amposta i de la Ràpita, per les seves facilitats. No dubteu que treballarem molt per seguir amb tots vosaltres. Avui comença l’ITE 2019”.

A les fotos, els equips guanyadors: Dalt la Rapitenca
(aleví) i Amposta (benjamí) i baix València (prebenja-
mí). A la dreta, el donatiu a la Creu Roja i a la part infe-
rior, grup organitzador de l’ITE.

PREMIS INDIVIDUALS

Màxims golejadors:
Peter – United Vinaròs (Prebenjamí)
Jhonny – UE Rapitenca (Benjamí)
Ivan Villalba – CF Amposta (Aleví)
Millors porters:
Nicolàs – UE Rapitenca (Prebenjamí)
Dani Molins  - Lleida Esportiu  (benjamí)
Hèctor UE Rapitenca (Aleví)
Millosr jugadors:
Dennis – FCBEscola Perfeccionament (Prebenjamí)
Jordi Sebastià – CF Amposta (Benjamí)
Lluc Bel – (CF Ulldecona)
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SEGUEIXEN EL PROGRÈS DEL JESUSENC JEREMI ALCOBA

L’Aldea compta amb dos nois amb molta pro-
jecció sobre la moto. D’un costat, Cristian Calvet
Cebolla, amb només 8 anys, ja ha guanyat diver-
ses competicions i va quedar segon provincial en
el campionat de Catalunya de la seua categoria.
Així mateix, Aitor Favà Martinez també és de l’Al-
dea. Té vuit anys i en fa dos anys que competeix.
Pertany al Moto Club Amposta i ja ha estat cam-
pió Provincial de Tarragona en el campionat de
Catalunya i tercer en la Lliga catalana de Moto-
crós. La seua progressió li ha permès amb antela-
ció passar a la categoria MX65. La moto és la pas-
sió dels dos petits aldeans que disposen de
projecció i marge de millora amb el suport de les
respectives famílies. Els dos joves de l’Aldea se-
gueixen el camí marcat per un altre pilot ebrenc,
en aquest cas de Jesús, més consolidat com és el
cas de Jeremy Alcoba Ferrer, cinquè classificat el
2017 al mundial júnior de moto 3 a les files del Ju-
nior Team Estrella Galicia 0,0. I que enguany tor-
narà a disputar el mundial júnior. Com a premi per
la bona temporada anterior, correrà al màxim ni-
vell en l’elit del món al mundial de moto 3 en les
proves que es disputen a Catalunya i a Espanya.

Pilots aldeans de futur

L’autocar promocional de la firma ERREA estarà dilluns a l’estadi de Tortosa.

La presentació serà dilluns vinent, a l’estadi Municipal de Tortosa (18h). 
Hi haurà sorteig de productes ERREA per a tots els assistents

El proper cap de setmana
del 7 i 8 d’abril, Deltebre
tornarà a ser la capital de
l’esport del Baix Ebre amb
al realització de la Triatló
de Deltebre que aplegarà
a més de 1000 atletes d’a-
rreu de Catalunya i de
l’estat espanyol.
El Triatló de Deltebre
comptarà, tal com és habi-
tual en aquest esport, amb
una prova de natació, una
de ciclisme i una d'atletis-
me. Les proves s’ofereixen
en quatre disciplines dife-
rents: olímpica, sprint, half
i short. Per a facilitar la
participació, aquestes es
podran realitzar indivi-
dualment o amb grups de
dos o tres persones. És el
cinquè any que es celebra
aquesta prova que s’em-
marca dins del
Tricircuit.com.

TRIATLÓ DE
DELTEBRE

EL BITEMENC JUANJO ROVIRA N’ÉS EL DIRECTOR

MIC: un torneig de futbol base de
prestigi mundial amb emprenta ebrenca
L’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava i l’Estadi de Vilatenim de Figueres van acollir
diumenge cinc finals simultànies en la cloenda d’un MIC (Mediterranean
International Cup) que en aquesta edició complia 18 anys. Els guanyadors foren el
RCD Espanyol, en categories C1 i B1, el Tuttifutbol Academy, en C2, el RC Celta, en
B2, i la UE Llagostera, a la categoria A. En aquesta edició, el MIC, que ja és major
d’edat, ha batut tots els rècords arribant als 372 equips de futbol de 43 països del
món. El MicBasket va doblar la participació respecte 2017, amb 110, i el MICIntegra
també en va tenir més que l’any passat. Cal destacar, en el MICIntegra, l’actuació
dels ebrencs, amb el títol per a Units Terres de l’Ebre. Un gran resultat que premia
l’esforç i el treball i que significa una fita històrica per un equip ebrenc, per guanyar
un títol al MIC. El torneig, de gran prestigi mundial, està liderat pel bitemenc Juanjo
Rovira. Enguany, el MIC ha tornat a tenir una gran presència ebrenca en l’organització. Rovira feia una bona valoració del MIC18: “seguim
avançant i creixent. És un orgull per a mi liderar aquest projecte. Però això no seria possible sense tota la gent que forma part de l’organització,
amb molta gent ebrenca. Aquesta edició era un repte i ara és moment de fer balanç i de rectificar els errors que hem pogut tenir. Però la valoració
inicial és molt positiva”. Quant a participació ebrenca, en la competició, cal afegir també als cadets del Tortosa i de l’Amposta.

ERREA ÉS LA MARCA QUE VESTIRÀ AL CLUB D’ATLETISME EBRENC

ERREA és una marca multiesport, futbol, bàs-
quet, handbol, volei, atletisme....amb seu cen-
tral a Parma. 30 anys d’experiència en el sector.
Vesteix, en futbol, a la selecció d’Islandia o al
Numància de Soria, entre altres. En bàsquet al
Club Bàsquet Bilbao. En volei, a la selecció italia-
na. I a partir de la setmana vinent, aquesta firma
també vestirà a l’Atletisme Terres de l’Ebre
(ATE). L’acte de presentació serà el proper
dilluns dia 9 d’abril, a les 18 hores, a l’estadi
Municipal de Tortosa. ERREA, en la línia empre-
sarial de les seues presentacions, amb el seu
autocar promocional, donarà a conèixer la nova
equipació del club ebrenc. German Inglés és el
representant d’ERREA a la provincia de
Tarragona. 

Per sisena temporada consecuti-
va, i dins del marc d’#Orgulllosa,
la Federació Catalana de Futbol
celebrarà la Jornada de Futbol
Femení, el proper dia 1 de maig.
Un dia dedicat en exclusiva a les
nenes i noies que practiquen fut-
bol o que s’hi volen iniciar. Més
informació, al web futbolfeme-
ni.com. Les 15 seus estan reparti-
des per tot el territori amb la
finalitat d’apropar el futbol a
totes les nenes i noies d’arreu de
Catalunya. 
Segons el comunicat de la FCF, la
seu de les Terres de l’Ebre serà
l’Estadi Municipal Josep Otero de
Tortosa. 

Nova equipació per l’ATE

SISENA JORNADA. 1 DE MAIG

CICLISME. DIUMENGE

Jornada de Futbol
femenÍ

DIADA

POLIESPORTIVA

El president del Con-
sell Esportiu del Baix
Ebre, Enric Adell; el di-
rector territorial de Sa-
lut, Ismael Piñas, i la re-
presentant territorial de
l’Esport, Cinta Espuny,
juntament amb la ins-
pectora en Cap dels
Serveis Territorials d’En-
senyament, Immacula-
da Obiol participen,
avui divendres 6 d'abril,
en l’acte d’obertura de
la VI Diada Poliesporti-
va del Baix Ebre, que
s’inclou en la comme-
moració del Dia Mun-
dial de l’Activitat Física.
La jornada, que

compta amb la partici-
pació de 18 centres es-
colars del Baix Ebre, i
amb més de 800 alum-
nes de 6è de primària i
1r d’ESO, s’iniciarà a les
09.45h al Pavelló de
Remolins, a Tortosa. 
La Diada està orga-

nitzada pel Consell Es-
portiu del Baix Ebre,
amb el suport  dels Ser-
veis Territorials d’En-
senyament i de la Re-
presentació Territorial
de l’Esport; de l’Ajunta-
ment de Tortosa; del
Grau Universitari de
CAFE EUSES; dels cicles
formatius de CAFE i de
CAFEM de l’Institut de
Tecnificació d’Amposta. 

A l’esquerra, Cristian Calvet Cebolla. A la dreta, Aitor Favà Martinez, dos joves pilots de l’Aldea (foto: fotomotoresport). 

Juanjo Rovira, director del MIC.
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GALERIA D’EQUIPS DE FUTbOL bASE. 
Avui: CD Roquetenc

JUVENIL ALEVÍ

BENJAMÍ GROC

Nº17

Secció coordinada per Joaquin Celma. Propers equips: CD Alcanar.

2018

BENJAMÍ ROIG

PREBENJAMÍ GROC PREBENJAMÍ  ROIG

SECCIÓ PATROCINADA PER:SECCIÓ PATROCINADA PER:
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FOTOS: CARLOS LÓPEZ

Pollastre a la catalana

INGREDIENTS PER PER A 2 PERSONES:
• 4 cuixes de pollastre
• 100 grams tomàquet natural triturat
• 80 ml. de vi ranci o jerez
• 30 grams de panses
• 40 grams de prunes seques
• 2 cullerades d'oli d'oliva
• 1 ceba
• 1 cullerada de pinyons
• Sal
• Pebre
• 240 ml. d'aigua

ELABORACIÓ:
Poseu a hidratar en vi ranci les panses i les prunes durant unes 12 hores. Escorreu les panses
i les prunes del vi ranci i guardeu tot per separat.Talleu la ceba en juliana. Netegeu les cuixes,
salpebreu-les i daureu-les en una cassola pels dos costats. Quan les cuixes estiguin ben dau-
rades afegiu-hi la ceba en juliana i ofegueu-la. Un cop caramel·litzada afegiu-hi el vi ranci
(treure prèviament les panses i les prunes) i deixeu caramel·litzar. Afegiu-li el tomàquet natural
i prosseguiu amb la cocció fins que tot estigui ben caramel·litzat. Mulleu-les amb aigua i dei-
xeu coure 20 minuts a foc lent. Afegiu-hi les prunes i les panses i cuineu el conjunt durant ½
hora més, fins que les cuixes estiguin ben tendres. En una paella a part saltegeu els pinyons
amb una mica d'oli procurant que quedin ben daurats. En el moment de servir, disposeu les
cuixes en la font de servir i salseu. Acabeu repartint els pinyons per sobre. 
Bon profit!

LA RECEPTA

Aquest any l'edició 2018 del Concurs Internacional Grenaches du Monde, se celebrarà a la Terra Alta amb més de 250
prescriptors de primer ordre que podran tastar els nostres vins trepitjant la terra on els cultivem. Es tracta d'un certamen
que aplega a alguns dels professionals internacionals més destacats que tasten
més de 900 referències mentre descobreixen tota l'oferta enoturística de la
zona. Per a natros és una gran oportunitat de donar a conèixer la garnatxa
catalana en general, i de la Terra Alta en particular. La garnatxa és una varietat
d'origen ibèric que es va implantar molt ràpidament a les vinyes del
Mediterrani i, aleshores és el raïm més present al món. Aquest concurs és una
oportunitat que no quedarà limitada als professionals del sector, ja que també
hi haurà activitats dirigides al públic general i winelovers. Podeu veure les acti-
vitats que tindran lloc de l'11 al 15 d'abril al web:www.doterraalta.com. El viat-
ge començarà a Barcelona i ens portarà per un recorregut pel Mediterrani fins
a arribar al cor de la garnatxa a la Terra alta. Al nostre web podreu comprovar
tota la sèrie d'esdeveniments i activitats, perquè arreu del país es tingui l'opor-
tunitat de conèixer la garnatxa, i en especial, la garnatxa de la Terra Alta.
Us hi esperem!

CONCURS INTERNACIONAL 
GRENACHES DU MONDE 2018

Joan Arrufí, president de la DO Terra Alta
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

MÉ
S E

bR
E  R

EC
OM

AN
A  

·  A
GE

ND
A D

'AC
TIV

ITA
TS

 I A
CT

ES
 DE

ST
AC

AT
S A

 LE
S T

ER
RE

S D
E L

’Eb
RE

CIENTÍFICS

SOLUCIÓ

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si tens parella et llevaràs amb més ganes
que mai de gaudir-lo junts. Si no és així no et
capfiquis en buscar-ne, l’amor arribarà quan
menys el busquis. 

És moment de prendre decisions a la feina i
agafar les regnes del teu futur professional.
O ara o mai, tu decideixes!

Taure
20/4 al 19/5

Arriba un moment que no tots els problemes
laborals han de recaure en tu; si les mesures
no tenen una sortida definitiva, hauran de
ser dràstiques.

Encara que els temes amorosos poden ser
un joc per tu, no per tothom. Recorda que
segons a quines èpoques els jocs poden
ser perillosos.    

Bessons
20/5 al 21/6

En temes laborals comencen èpoques de
bonança, aprofita però sense excedir-te. Pot
ser un bon moment per assegurar la preca-
rietat.    

El teu romanticisme és una de les teves
insígnies identificatives, no decaiguis quan
vegis que no corresponen, en un futur serà
el teu valor diferencial. 

Cranc
22/6 al 21/7

Últimament et sents amb molta més motiva-
ció, està molt bé tenir tanta iniciativa però
resulta sorprenent per la teva parella, encara
que li agradi. ”. 

Si en el camp tecnològic veus que no avan-
ces, no tiris la tovallola. Respira, inspira,
pren calma i deixa que flueixi l’energia a poc
a poc. 

Lleó
22/7 al 22/8

Quan et calgui assolir informació en temes
laborals, sigues persistent. Saps que tens
dots per assolir el que et plantegis per tant ho
podràs fer i ho saps. 

Aquari
20/1 al 18/2

Quan planeges fil per randa saps que no
pots fallar, confia més amb les teves estratè-
gies que per alguna cosa les medites i cal-
cules tant. 

Verge
23/8 al 21/9

En l’amor quan et debats amb un horòscop
amb orgull com un Lleó vés amb compte, no
demanis més del que és capaç d’aportar o
sortiràs perdent. 

Peixos
19/2 al 20/3

Tots aquests detalls que treballes tan dia a
dia has de continuar cuidant-los, amb un
signe del teu tarannà tot sortirà sobre rodes. 

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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IMMOBILIARIAÑ

ES LLOGA PIS 

TOTALMENT REHABI-
LITAT, MOLT CÈN-
TRIC, AMB BONES
VISTES AL RIU,
AMPOSTA,   

Telf. 609752883

Compro masia o casa
de camp amb molt
terreny. Si pot ser,
habitable. 

Pago comptat 

T. 93 410.99.59

SERVEISÑ TREBALLÑ 

VARISÑ 

Carlos, pensionista,
se relacionaria con
dama de max. 66

años, bonita, no del-
gada.

Tel. 643 359 273 de
20h a 22h.

ES VEN 

GRANJA DE
PORCS 

ALS REGUERS

1050 animals

977/47 40 80 

699 336 098

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
MANTENIMENT

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT

d'aplicador de produc-
tes 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

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

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. 

tlf: 686 979 513
Pere

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES, MOBLES 
I ESTRIS ANTICS.

PAGAMENT AL COMPTAT. 
691 30 22 41

LLOGUER 
PÀRQUING 

Vols anunciar-te a              
?

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

15.000
EXEMPLARS

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu

espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

YOTOO

SE ALQUILA LOCAL
EN TORTOSA
SOLO PARA 

PROFESIONALES DE
HOSTELERIA

Especial para Bar-
Restaurante, Pizzería,
Bocatería, Cervecería,..

450€/MES
675 75 82 85 

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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La Residència L’Onada La Ràpita compleix,
amb èxit,  23 anys al servei de les persones

El centre de L’Onada Serveis va obrir amb el compromís d’oferir caliu i bon servei i així ha sigut.

Felicitats. Es diu aviat,
però ja són, ni més ni
menys que, 23 anys de
funcionament de la
Residència L’Onada La
Ràpita, atenent i donant
el millor servei a les perso-
nes grans. Exactament, el
passat diumenge, 1 d’a-
bril, se’n van fer 23 anys
d’ençà que el centre resi-
dencial rapitenc va obrir
les seves portes al públic.
Es tracta d’un aniversari
molt especial per l’orga-
nització –i per tots aquells
que hi formen part, d’una
manera o altra-,  ja que va

ser el primer  centre que
va obrir L’Onada Serveis
en tota la seva llarga tra-
jectòria. En aquest sentit,
la Directora de la
Residència L’Onada La
Ràpita, Penny Subirats,
manifesta que “Una orga-
nització que compleix 23
anys, sens dubte, és
garantia d’oferir un bon
servei”.

Ens remuntem a l’any
1995, quan es va iniciar
l’activitat de la residència,
que en primera instància
va obrir les seves portes al

C/ Domingo Riba de La
Ràpita i comptava, ales-
hores, amb 25 places de
residència assistida.
Després d’una ferma evo-
lució i posicionament de
L’Onada Serveis al territo-
ri, l’any 2007 es va traslla-
dar el centre de La Ràpita
a un gran i innovador
equipament, on es troba
ubicat actualment, a
l’Avinguda Països
Catalans del mateix muni-
cipi rapitenc. El canvi al
nou centre va resultar
completament necessari,
ja que l’anterior s’havia

quedat petit.
Un fantàstic i modern edi-
fici amb vista al Delta de
l’Ebre, envoltat d’espais
naturals i jardins, donen
lloc al què és, fins avui dia,
la Residència L’Onada La
Ràpita. Arran del cavi al
nou equipament va ser
possible realitzar un gran
salt qualitatiu, en molts
aspectes. Pel que fa a ser-
veis, el centre acull i inte-
gra, des de 2007, servei
de residència assistida,
centre de dia i SAD (Servei
d’Acompanyament al
Domicili).

Respecte a capacitat i pla-
ces, d’aquelles 25 que
oferia l’antic centre inicial-
ment, es va passar a
donar servei a 134 de
residència assistida i 40 de
centre de dia, només al
centre de La Ràpita, ja
que l’organització no ha
deixat de créixer. En l’ac-
tualitat, 23 anys després
d’aquella posada en
marxa, L’Onada Serveis
ha passat a gestionar més
de 30 centres per tota
Catalunya, Vinaròs i prò-
ximament a Madrid, pas-
sant d’una vintena de per-

sones ateses a més de
2500.
Amb motiu del 23è ani-
versari de la residència de
La Ràpita, tan arrelada al
poble, la Directora
General de L'Onada
Serveis, Cinta Pascual,
assegura que "És un
orgull haver arribat on
estem, i fer-ho amb el
nostre objectiu complert.
L'Onada Serveis va néixer
amb el compromís de
donar caliu i bon servei a
les persones i puc assegu-
rar que és exactament
així, estem molt satisfets".

Residència actual de L’Onada, a la Ràpita, situada a l’Avinguda Països Catalans.

“23 anys
després

d’aquella
posada en

marxa,
L’Onada

Serveis ha
passat a

gestionar més
de 30 centres

per tota
Catalunya,
Vinaròs i

pròximament a
Madrid,

passant d’una
vintena de
persones

ateses a més
de 2500”


