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Canviem de vestit,
però no de filosofia

El diari MÉS EBRE estrena disseny amb un acurat restyling 
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L’opinió del diari queda 

reflectida exclusivament a 
través de l’editorial.

Els articles d’opinió expressen 
els criteris de qui els signa

i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS

Resplendors d’esperança per al 2019?
Sí, és cert, 2018 no ha acabat 
massa bé. No obstant, no tot és 
negre i podem distingir alguns 
senyals febles i alentadors per  
2019. Un exemple seria veure que 
la societat civil es mou més en-
llà dels desafiaments i que cada 
vegada més veus insisteixen en 
la necessitat de repensar en la 
democràcia. Sobretot, un nom-
bre creixent de ciutadans, em-
prenedors/es i líders comunita-
ris, intensifica iniciatives de base 
per promoure una societat més 
cohesionada i sostenible. Hem 
de fer nostra l’expressió sobre 
l’existència humana que diu: “no 
hi ha cap càstig més terrible que 
el treball inútil i sense esperan-

ça” que va escriure Albert Camus 
referint-se al mite de Sísif, con-
demnant pels déus a fer rodolar 
incessantment una roca fins al 
cim d’una muntanya des de la 
qual la pedra tornava a caure pel 
seu propi pes. Una activitat ab-
surda. Com absurdes segueixen 
sent algunes lleis completament 
obsoletes. Absurda com han estat 
la deriva radical i la violència. Ab-
surda com segueix sent la mirada 
cega cara els compromisos per 
respectar el planeta i el Medi Am-
bient, que haurien de ser el pro-
tagonistes d’un “pacte del segle”. 
Absurd com és questionar un mi-
llor suport financer a l’educació, 
a la sanitat,a l’augment del salari 

mínim, a les lleis contra la corrup-
ció, les pensions dignes o la lluita 
contra l’evasió d’impostos...
Davant l’augment del populisme, 
les societats occidentals neces-
sitem repensar el nostre model. 
Una tasca immensa a la qual el 
Més Ebre intenta modestament 

contribuir. En aquest inici d’any, 
el Més Ebre canvia la seua ma-
quetació amb més apartats, més 
color i un nou  estil per explicar 
les notícies que afecten i interes-
sen a la gent del nostre territori: 
VATROS!. Canviem de vestit, però 
no de filosofia!

EDITORIAL
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NOU VESTIT, MATEIXA FILOSOFIA

ERA CAP DEL GABINET DE CULTURA

Lo gratuït de referència de l’Ebre renova el seu estil

La consellera Laura Borràs cessa 
la tortosina Montse Castellà 

Ara fa deu anys, Més Ebre, 
el gratuït de referència de 

les Terres de l’Ebre, va iniciar 
una nova etapa. Nova direcció 
i noves formes d’explicar la 
realitat del territori van unir-
se per donar un nou impuls 
a un mitjà de comunicació 
necessari i imprescindible per 
unes terres i una gent que, 
llavors –i ara també- precis-
saven de professionals de la 
comunicació amb la capacitat, 
l’experiència i el compromís 
que fan falta per entendre i 
atendre els anhels, les realitats 
i les circumstàncies d’unes 
ciutats i pobles que, sovint, no 
han gaudit del protagonisme 
que correspon a l’empenta de 
la seva gent.
Llavors, perquè sabíem que era 
la millor opció d’entre totes les 
que se’ns presentaven, vam dis-
senyar un vestit a mida que ens 
ha servit a tots –institucions, 
empreses, entitats i, evident-
ment, persones- durant una dè-
cada. El resultat de tot plegat, el 

La consellera de Cultura, 
Laura Borràs, va cessar la 

tortosina Montse Castellà com 
a Cap del Departament de 
Cultura. El Diari Oficial de la 
Generalitat va publicar dijous 
de la setmana passada la 
resolució del seu cessament i 
aquest dilluns es va fer efectiu.
La cantautora i periodista Mont-
se Castellà va ser nomenada Cap 
de Gabinet de la consellera Lau-
ra Borràs, de Junts per Catalu-
nya, el passat 4 de juny. L’amistat 
de Castellà i Borràs era conegu-
da, ja durant l’etapa que aquesta 

coneixeu prou bé: en una dèca-
da hem passat de 5.000 exem-
plars setmanals a 15.000, hem 
pogut introduïr el color a les 
nostres pàgines i, segons el Ba-
ròmetre de Catalunya, ens hem 
convertit en una de les més im-
portants  publicacions informati-

ves gratuïtes en format paper de 
tot Catalunya.
Avui, quan tot just iniciem l’any 
2019, afrontem nous reptes que 
ara fa deu anys ni tan sols albi-
ràvem i ho fem amb la mateixa 
capacitat i compromís amb els 
quals vam emprendre el projec-

te que encara fa a hores d’ara 
possible el Més Ebre però amb 
molta més experiència. Hem 
après, hem escoltat i, ara; des-
près d’anal·litzar les dades, ob-
servar com es treballa en altres 
territoris de característiques 

última era directora de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes. 
Durant la seva etapa com a Cap 
de Gabinet, l’agenda de la con-
sellera de Cultura fou molt acti-
va a les Terres de l’Ebre. Segons 
informa ebredigital.cat, d’acord 
a la resolució de cessament, la 
tortosina Montse Castellà pot 
interposar un recurs contenciós 
en el termini d’un mes davant 
l’organisme que ha dictat la seva 
publicació o al DOGC o davant 
del TSJC. 
El cessament de la cantauto-
ra tortosina com a càrrec de la 

màxima confiança arriba uns 
dies després que Borràs deci-
dís cessar també la número 2 
del Departament. En els darrers 
dies, en diversos missatges a les 
xarxes socials, Castellà ja havia 
deixat entreveure “el final d’un 
viatge” i la seua “tornada a casa”.
La cantautora tortosina ja té pre-
vistos diversos concerts en els 
propers mesos; d’aquesta ma-
nera retorna als escenaris, tot i 
que realment, malgrat el càrrec 
que tenia al Govern en els dar-
rers mesos, no havia deixat del 
tot de fer-ho. 

NOVA ETAPA 
Capacitat, rigor, 
compromís  i una nova 
maquetació són les 
eines amb les quals  
continuarem satisfent 
les necessitans de tots 
els ebrencs i ebrenques 

Montse Castellà i Laura Borràs, en una imatge d’arxiu.  Foto: ebredigital.cat

similars al nostre i comprovar 
també que, dins del nou món 
de la comunicació, els diaris en 
format paper encara hi tenen 
molt a dir; hem renovat el nostre 

estil i apariència amb la volun-
tat de continuar molts més anys 
sent el que sempre hem estat: 
el mitjà de referència d’un ter-
ritori on viuen prop de 180.000 
persones on, cada setmana, ho-
mes, dones i col·lectius de tota 
mena construeixen històries de 
superació, creixement i futur 
dignes de ser conegudes. Una 
web informativa, complerta, 
una hemeroteca on es poden 
consultar de manera gratuïta i 
senzilla les edicions del diari i 
un equip preparat i compromès 
amb el territori capaç de por-
tar a casa vostra i cada setmana 
una nova edició del diari són les 
eines amb les quals continua-
rem cada explicant les noticies 
que més us interessen. Ho fem 
amb un nou vestit, sí, però amb 
una mateixa filosofia: la de ser-
vir a tots aquells i aquelles que 
han fet possible aquesta història 
d’èxit que és la història de casa 
Nostra i que, cada setmana, s’ex-
plica puntualment a les pàgines 
d’aquest diari. 

EDICTE   AJUNTAMENT DE LA SÉNIA                                      Exp. 1394/2018
El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2018, va prendre, entre altres, l’acord següent:

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2018, va acordar l’aprovació inicial del projecte d’expropiació forçosa per raons urbanístiques de l’immoble situat al carrer Terol, 47, cantonada Carretera 

Benifassà, de la Sénia.

De conformitat amb els articles 113 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i 211 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, l’expedient es 

sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci que s’inserirà en el tauler d’edictes i pàgina web de l’Ajuntament de la Sénia, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en un dels diaris de premsa periòdica de més 

divulgació de la província, perquè les persones que puguin resultar afectades formulin les observacions i reclamacions que estimin convenients, en particular en allò que concerneix a titularitat o valoració dels seus respectius drets.

L’expedient es podrà examinar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.30 h. 

La Sénia, 27 de desembre de 2018                                                                  L’alcalde   Joan Moisés Reverté
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S’APROVA AL PLE
Modificació puntual 
del POUM per ubicar el 
servei de radioteràpia 
de l’Hospital Verge de 
la Cinta

El ple ordinari de gener a 
l’Ajuntament de Tortosa ha 

aprovat inicialment la modi-
ficació puntual del POUM del 
sistema d’espais lliures, per tal 
d’ubicar el servei de radiote-
ràpia de l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta. Ho ha fet 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern (Partit Demòcrata 
i Esquerra Republicana) i del 
Partit Popular; l’abstenció de 
Movem Tortosa i el vot contra-
ri del Partit Socialista.
Aquesta modificació respon a la 
demanda feta pel departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya per modificar el pla-
nejament urbanístic, amb vista a 
situar les noves instal·lacions de 
radioteràpia més prop del centre 
sanitari de referència a les Terres 
de l’Ebre.

Altres mocions
D’altra banda, el ple també ha 
aprovat la moció presentada per 
Movem Tortosa per a la defensa 
dels parcs de Bombers de Torto-
sa i les Terres de l’Ebre, amb els 
vots a favor de tots els grups i les 
abstencions del govern. Per con-
tra, no han prosperat la resta de 
mocions, per a la creació d’una 
regidoria d’habitatge i elabora-
ció d’un pla local d’habitatge, 
presentada per Movem Tortosa; 
de suport a uns pressupostos de 

l’Estat socials i garants del món 
local, del Partit Socialista, i per 
obligar l’empresa de subminis-
trament energètic a complir el 
contracte del servei integral de 
l’enllumenat públic i del sistema 
semafòric.

DIUMENGE DIA 13, A L’AUDITORI (18H)
‘A les fosques’, documental que 
reviu els bombardejos de Tortosa

Detinguts tres homes per robar en 
un habitatge al casc antic

Tortosa acollirà el proper 
diumenge, dia 13 de gener, 

la projecció del documental ‘A 
les fosques’. El treball, elaborat 
per les empreses Terra Enllà i 
Bluverd, recull els testimonis 
d’una dotzena de persones de 
la ciutat que van viure en pri-
mera persona els bombardejos 
que va patir Tortosa durant la 
Guerra Civil. 
La cruesa dels atacs va provo-
car que bona part del nucli urbà 
quedés destruïda i també va ser 
el motiu pel qual es va haver 
d’evaquar completament la po-
blació.
La regidora de Cultura, Dolors 
Queralt, així com representants 
de les empreses responsables 
del documental, van donar a 
conèixer alguns detalls sobre la 
projecció. 
Van remarcar que es tracta d’un 
únic passi que permetrà visionar 
la versió definitiva del treball en 

pantalla gran. Per això s’habilita 
la sala gran del teatre auditori 
Felip Pedrell i per accedir-hi calia 
demanar una invitació gratuïta a 
través del correu info@bluverd.
com o al telèfon 616 860 758 

forçar els missatges de les per-
sones que hi apareixen. 
Oriol Gracià, de l’empresa Blu-
verd, va informar que el docu-
mental “no vol ser enciclopèdic, 
sinó que vol donar el valor prin-

cipal a les històries humanes” 
de les persones que van viure 
els bombardejos, que expliquen 
com es van haver de refugiar 
o fugir cap al camp i altres in-
drets per allunyar-se del front de 
guerra.

(fins a completar l’aforament).
La data de la projecció coincidirà 
amb la del final de la Guerra Civil 
a Tortosa, amb l’entrada de les 
tropes franquistes. 
La versió definitiva del docu-
mental té una durada d’una hora 
i ha incorporat subtítols per re-

DIUMENGE 
La data de la projecció 
coincideix amb el final 
de la Guerra Civil, amb 
l’entrada de les tropes 
franquistes

ENXAMPATS
Gràcies a la 
col.laboració ciutadana 
es van identificar i loca-
litzar els 3 pressumptes 
autors del robatori

Presentació de la projecció.

Ple de Tortosa.

Els Mossos van detenir tres 
homes, de 23 i 24 anys, 

veïns de Tortosa, com a pre-
sumptes autors d’un robatori 
amb força en un immoble del 
barri del Rastre de Tortosa, 
que s’utilitzava com a magat-
zem.  
El propietari va enxampar una 
persona fugint de l’habitat-
ge amb una caixa a les mans i 
va avisar la policia. Gràcies a la 
col·laboració ciutadana es van 
identificar i localitzar els tres 
presumptes autors del robatori 
i es va recuperar el material ro-
bat a la casa d’un dels detinguts, 
en un carrer proper a l’immoble 
assaltat. Tots tres van quedar en 
llibertat desprès de declarar i 
estan pendents de comparèixer 
davant l’autoritat judicial. 
D’altra banda, els Mossos, amb 
la col·laboració de la policia local 
d’Amposta, van detenir un veí de 

la ciutat, de 39 anys i nacionalitat 
espanyola, com a suposat res-
ponsable del robatori amb for-
ça a l’interior d’un domicili i dos 
furts dins de cotxes. El passat 28 

de desembre, una veïna tornava 
al seu domicili quan va observar 
una reixa de la finestra forçada i 
llum a l’interior. A l’entrar a l’ha-
bitatge va veure com un home 
fugia per les escales fins el terrat. 
Després de continuar per la teu-
lada de l’edifici, va saltar al carrer 
i va marxar. La víctima, que va 

trobar a faltar un televisor i joies, 
va denunciar el cas a la policia.
Ja al lloc dels fets, agents dels 
Mossos i la Policia Local van 
comprovar també que s’havien 

produït furts en dos vehicles es-
tacionats al mateix carrer. Grà-
cies a la col·laboració ciutadana, 
els investigadors van permetre 
aconseguir suficients indicis per 
determinar la identitat de l’ho-
me, que va acabar essent arres-
tat el passat dia 2 de gener. 

UN SERVEI QUE 

ACTUALMENT ES 

TROBA A JESÚS

La modificació inicial del 
POUM permet ubicar el ser-
vei de radioteràpia a les ins-
tal·lacions de l’Hospital Verge 
de la Cinta. El govern mu-
nicipal, segons ha precisat 
l’alcaldessa, Meritxell Roigé, 
planteja traslladar els 2.566 
metres quadrats de zona 
verda en aquest espai a un 
solar de propietat municipal 
davant de l’antiga zona Be-
tània que té la qualificació 
d’equipaments. El servei de 
radioteràpia es troba actual-
ment a l’Hospital de Jesús. 
Salut preveu executar aques-
ta obra, amb una inversió al 
voltant dels 3 MEUR, entre 
aquest 2019 i el pròxim 2020.

SUCCESOS
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DURANT EL 2018  
L’àrea de Polítiques d’Ocupació 
insereix més de 200 persones

L’ampostina Keila 
Garcia enamora en el 
programa ‘La Voz’

Un total de 201 persones 
inserides laboralment, 

103 convenis de pràctiques, 
1.100 persones a programes 
de formació , 533 empreses 
ateses, 2.912 hores de forma-
ció, 199 formadors i 85 cursos. 
Són xifres de Polítiques Actives 
d’Ocupació de l’Ajuntament 
d’Amposta, durant el 2018.

“És una àrea que ha experimen-
tat un creixement molt impor-
tant durant els últims quatre 
anys”, diu l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, tot recordant “que 
l’any 2015 es van pressupostar 
180.000 euros per a Polítiques 
d’Ocupació i aquest 2019 te-
nim més d’1,2 milions d’euros”. 
“També s’han incrementat les 

persones que treballen a l’àrea, 
passant de quatre el 2015, a 12 
el 2018 i a 15 aquest 2019”, diu 
Tomàs, “això ens permet millo-
rar els resultats”,explica. D’altra 
banda, l’alcalde destaca que “Al 
2018, l’Ajuntament va rebre, de 
la Generalitat més de 800.000 
euros de subvencions” i recorda 
que “les empreses, via aquests 
programes, van rebre prop de 
400.000 euros”. “Són xifres que 
demostren que tota la feina que 
es fa repercuteix a la ciutada-
nia; no es tracta només d’inserir 
la persona durant sis mesos o 
un any, sinó que es treballa al 
seu costat perquè després de la 
seva participació als programes 
d’ocupació pugui trobar una fei-
na estable”, diu  Adam Tomàs. 
L’alcalde va aprofitar també per 
a recordar tots els programes i 
accions previstes des de l’àrea 
de Polítiques Actives d’Ocupació 
per al 2019.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.

Keila Garcia, a ‘La Voz’

A ANTENA 3  

La música d’Amposta torna a 
tenir protagonisme, aquest 

cop amb Keila Garcia, la jove 
de 27 anys que, acompanyada 
del seu xelo, va impressionar 
en la primera audició a cegues 
del programa d’Antena-3, la 
Voz. 
L’ampostina, amb molta sereni-
tat, va aparèixer a l’escenari amb 
el violoncel que toca des de els 6 

anys  i  va interpretar amb els ulls 
tancats el tema Lost on You, dei-
xant bocabadats als coachs del 
programa, tant  Luis Fonsi, com 
Pablo Lopez, Paulina Rubio i An-
tonio Orozco. Segons Amposta 
Ràdio,  tot i que Antonio Orozco 
li va recordar que té molts bons 
amics a Amposta, Keila Gracia va 
decidir integrar-se a l’equip de 
Pablo López.
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CANVIS EN 
L’AGENDA 
GASTRONÒMICA 
DE L’AMETLLA

Previstos per al 2019. 
La Diada dels Fideus 
Rossejats serà al juliol, 
coincidint amb la Festa 
de la Mar, però es man-
tenen al juny les jorna-
des gastronòmiques. 
Durant l’any s’oferiran 
fins a 3 rutes de tapes 
diferents, eliminant-ne 
una a petició dels propis 
restauradors, amb nous 
preus més ajustats. El 
calendari s’iniciarà al 
febrer, amb les Jornades 
de la Galera que rea-
litzen les quatre Viles 
Marineres de les Terres 
de l’Ebre.

CURS DE 
SOLDADURA 

El Consell Comarcal del 
Baix Ebre organitza, 
a través de l’empresa 
Baix Ebre Innova, un 
curs de formació pro-
fessional de soldadura 
amb elèctrode revestit i 
elèctrode no consumible 
(TIG), subvencionat pel 
Fons Social Europeu 
i el Departament de 
Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generali-
tat. Aquest curs té una 
durada de 720 hores 
i inclou 40 hores de 
pràctiques laborals en 
empreses del sector. 
Aquesta formació, que 
és totalment gratuïta.

DELTEBRE

PER AL 2019

L’Ajuntament presenta la segona edició dels 
Premis Deltebre, amb guardons a 12 categories

Després de l’èxit de la pri-
mera edició dels Premis 

Deltebre, celebrada l’any 2017, 
l’Ajuntament de Deltebre ha 
presentat la segona edició 
d’uns guardons que tenen la 
finalitat de reconèixer totes 
aquelles persones, entitats 
i empreses que, durant el 
transcurs del darrer any, han 
ajudat a projectar la imatge de 
Deltebre o han realitzat algun 
acte o servei rellevant per al 
conjunt de la ciutadania en 
els seus respectius àmbits o 
sectors. 
En aquest sentit, tal com en 
la darrera edició, els guardons 
s’han distribuït en 12 catego-
ries: Especial, Delta de l’Ebre, 
Trajectòria Exterior, Cultura, 
Esportiu, Enfocament Turístic, 
Gastronomia, Acció Empresarial, 
Jove, Acte destacat de l’any, 
Teixit Associatiu i Acció Cívica. 
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 

El ple del Consell Comarcal 
del Baix Ebre va aprovar 

un pressupost consolidat de 
17.120.076,19€ per al 2019. 
L’augment global arriba al 5% 
i, en termes absoluts, supo-
sa 815.190€. La proposta va 
comptar amb els vots a favor 
del PDEcat, ERC i PP, mentre 
que el PSC i Entesa hi van vo-
tar en contra. La partida més 
important del capítol d’ingres-
sos és la de les transferències 
corrents –que corresponen a 
la prestació de serveis trans-
ferits, bàsicament per part 
de la Generalitat- que suma 
15.992.312,32 €.

la gestió i tractament de residus, 
competències que ajuntaments 
de la comarca tenen delegades 
al Consell Comarcal, el pressu-
post preveu per a 2019 una des-
pesa de 4.595.307,54 €, i a més 
es contemplen 186.946,80€ en 
matèria de salubritat per exe-
cutar els serveis de controls de 
mosquits i mosca negra, i de 
desratització, entre d’altres. El 
Consell va ratificar tres conve-
nis amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua per al finançament de la 
redacció dels projectes tècnics 
de les estacions depuradores 
d’aigües residuals (EDAR) de 
Campredó, Bítem i Paüls.

Consell Comarcal és força am-
biciós i contempla transferènci-
es per import de 1.524.600€ del 
Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) per desenvolupar 
diversos programes. Pel que fa a 

Aquesta partida va tenir un incre-
ment del 2,93 % respecte a l’any 
anterior. La segueixen en impor-
tància les transferències de ca-
pital (657.513,92€) que s’incre-
menten en un 16,72% en relació 
a 2018. Pel que fa a les despeses, 
les corrents (9.923.024,46€), amb 
una reducció de 0,13%, i les de 
personal (5.373.129,80 €), amb 
un augment del 16,84% són les 
més importants. Les inversions 
reals (833.417,83€), augmenten 
en un 60,74% en relació a 2018 
principalment per l’execució 
del projecte de la Via Verda del 
Carrilet. En matèria de foment 
de l’ocupació, el pressupost del 

ha explicat que “tots els can-
didats i candidates en aquesta 
segona edició dels premis, un 
total de 35, ens ajuden a impul-

AL NOU PRESSUPOST 
La institució consigna 
als seus comptes per 
l’exercici en curs un 
16,84% més per la 
retribució de personal

El ple del Consell 
Comarcal del Baix Ebre 
aprova un pressupost 
de 17,12 MEUR

DES DE DIMARTS 
Els veïns i veïnes de 
Deltebre amb més de 
16 anys poden escollir 
enguany al guanyador 
de cadascuna de la 
dotzena de categories

sar la imatge de Deltebre i ens 
generen orgull de poble entre 
tots els veïns i veïnes del muni-
cipi”. Els premiats es donaran a 
conèixer en una gala especial 
que es celebrarà el proper dis-
sabte 26 de gener al nou Centre 
Fluvial del Delta.Presentació dels Premis Deltebre, dimarts passat.

Darrer ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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NOU ESPAI JOVE A 
LA RÀPITA 
Les obres del nou Espai 
Jove de la Ràpita entren 
a la fase final. Amb l’Es-
pai Jove es donarà als 
joves una major atenció, 
però aquest no és l’únic 
col·lectiu que a principis 
d’aquest any gaudirà 
d’una major atenció. 
També entren a la recta 
final les obres del Casal 
d’Entitats.

L’equipament obrirà enguany

EL COMERÇ SANTA 
BÀRBARA PREMIA 
ELS SEUS CLIENTS
Els comerciants de 
Santa Bàrbara regalen 
900 euros per fidelitzar 
els clients. Ho han fet 
durant la campanya 
de Nadal i Reis amb la 
proposta “compra al co-
merç local”. Un total de 
59 comerços van donar 
suport a la iniciativa. 18 
han estat els premiats 
amb vals de 50 euros 
que hauran de gastar 
abans del 7 de febrer.

NOUS  SERVEIS 
DE L’AECC A 
ULLDECONA 
El CAP d’Ulldecona acull 
els nous serveis activats 
per la secció local de 
l’AECC amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de 
la població. Una psicò-
loga oncològica i una 
fisioterapeuta atenen 
els malalts de càncer 
i orienten també les 
seves famílies. 

LA RÀPITA 

ALCANAR

Gairebé dos centenars d’estudiants rapitencs 
podran gaudir el 2019 d’ajuts per al transport

El consistori aprova el pressupost pel 2019 
amb el vot afirmatiu dels regidors d’ERC i PSC

Un total de 191 estudiants 
rapitencs es poden be-

neficiar enguany dels ajuts al 
transport que atorga l’Ajunta-
ment de la Ràpita per sufragar 
les despeses de desplaçament 
lligades als estudis de cicles 
formatius de grau superior i 
estudis universitaris. El Consis-
tori ja ha començat a fer efec-
tius els pagaments. En l’últim 
exercici, s’han destinat 33.000 
euros a aquests ajuts, als quals 
es poden acollir estudiants 
d’entre 18 i 25 anys empadro-
nats al municipi durant els úl-
tims cinc anys i que tinguin la 
sol·licitud aprovada.
“L’objectiu d’aquests ajuts es 
pal·liar d’alguna manera des de 
l’Administració local el greuge 
que comporta per als estudiants 
i les seues famílies haver d’afron-
tar les despeses que comporta 
el fet d’haver de desplaçar-se a 
les àrees on l’oferta d’estudis és 

En sessió extraordinària, 
celebrada el passat 20 de 

desembre, el Ple de l’Ajunta-
ment d’Alcanar va aprovar el 
projecte de pressupost amb 
els vots favorables d’ERC (7) 
i PSC (2) i les abstencions de 
PDECAT (2), PP (1) i CUP (1).
El pressupost ascendeix a 
9.342.466,87 € i és un 9,45% su-
perior al de l’exercici anterior, la 
qual cosa, en termes absoluts, 
suposa un increment de poc 
més de 800.000€. Segons nota 
de l’Ajuntament, aquest incre-
ment s’explica, sobretot, per la 

extensa, normalment a les grans 
capitals”, va explicar el regidor 
d’Ensenyament, Àlex Cervera.
L’import d’aquestes beques con-
vocades anualment per la regi-
doria d’Ensenyament és l’equi-
valent a multiplicar per un 1,5 
euros els quilòmetres de distàn-
cia entre el lloc on es cursen els 
estudis i la població de La Ràpita. 
En qualsevol cas, la subvenció 
concedida no és inferior als 50 
euros ni excedeix els 300 euros, 
sempre sense superar la partida 
pressupostària prevista; perquè, 
si així fos, les bases ja preveuen 
una distribució proporcional en-
tre totes les sol·licituds admeses.
En aquesta convocatòria s’havi-
en presentat 201 peticions, però 
una desena foren denegades 
per incompliment d’algun dels 
requisits fixats en les bases de 
manera que finalment han estat 
191 els estudiants becats per su-
fragar despeses de transport.

previsió de l’inici de les obres 
del nou Auditori, durant els pri-
mers mesos de l’any.  Cal des-
tacar dels comptes per al 2019, 
els més d’1,5 MEUR destinats al 
capítol d’inversions. 
El regidor d’Hisenda, Jordi Mon-
fort, va destacar que “el pressu-
post va en la línia de decisions 
com la d’amortitzar anticipa-
dament més d’1.750.000 € del 
préstec que tenim en vigor i que 
ha permès reduir el deute viu en 
més del 76%, deixant una ràtio 
d’endeutament de poc més del 
6%”.

Ajudes per a sufragar despeses de desplaçaments per a estudiants.

L’Ajuntament d’Alcanar ha aprovat el pressupost per al 2019

ANUNCI  AJUNTAMENT D’ALCANAR:  d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació del PAU de la Ronda de Circumval•lació, l’Av. de Montserrat i l’Av. de Catalunya, d’Alcanar.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 20/12/2018, va aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació del PAU de la Ronda de Circumval•lació, l’Av. de Montserrat i l’Av. de Catalunya, d’Alcanar.

Se sotmet aquest projecte d’urbanització a informació pública pel termini d’1 MES, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i/o en un dels diaris de premsa periòdica de més divul-

gació en l’àmbit, amb exposició en la pàgina web corporativa. Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol persona interessada que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al•legacions i 

suggeriments que es considerin pertinents.

La qual cosa es fa pública als efectes escaients.

L’ALCALDE,

Joan Roig Castell

Alcanar, 27 de desembre de 2018
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ROQUETES
Un nou monòlit, que 
dóna la benvinguda 
a la Raval de Cristo, 
una de les inversions 
dutes a terme

L’Ajuntament de Roquetes 
ha fet balanç de les inversi-

ons que s’han dut a terme a la 
Raval de Cristo. La construc-
ció d’un monòlit a l’entrada 
del nucli urbà, les millores al 
consultori mèdic, la reforma 
de la plaça Pare Cirera i l’enllu-
menat de la pista poliesportiva 
són algunes de les inversions 
fetes durant l’any 2018.
131.527 euros s’han destinat per 
a millores urbanístiques. El mo-
nòlit, segons l’alcalde de Roque-
tes, Paco Gas, remarca “la per-
sonalitat de la Raval de Cristo. 
Vam defugir del típic cartell re-
glamentari de carreteres i es va 

apostar per aquest monòlit”. De 
les millores a la plaça, Gas deia 
que “han canviat la seua  fisono-
mia i li han donat més caliu”. Al 
consultori mèdic s’ha instal.lat 
un desfibrilador i s’ha canviat el 
mobiliari i l’aire condicionat així 
com l’accesibilitat. Així mateix, 
s’ha dut a terme la millora en un 
tram del camí del Racó d’Omedo 
amb aglomerat en calent i tam-
bé s’ha millorat la xarxa d’abas-
tament d’aigua i s’ha pavimentat 
el carrer Verdaguer “Encara que-
den algunes coses per acabar 
però, en tot cas, les necessitats 
més importants estan cobertes”, 
va apuntar l’alcalde.

L’AMPOLLA

L’ALDEA  

Ajuts de 150 € per les famílies que 
tinguin o adoptin canalla el 2019

A judici una veïna de l’Aldea per 
tirar dos gossos per la finestra

L’Ajuntament de l’Ampolla 
concedirà a totes les famí-

lies que tinguin o adoptin un 
nen o nena a partir del passat 
1 de gener de 2019 un xec per 
valor de 150 euros.  La propos-
ta, presentada per la Regido-
ria de Cohesió Social i que 
estarà vigent mentrestant no 
es modifiqui o s’aprovi deixar 
sense efecte les seves bases, 
va ser aprovada en el darrer 
Ple, celebrat el passat mes de 
desembre.
El “xec nadó” té com a objectiu 
donar suport en les despeses 
que comporta a les famílies el 
naixement o l’adopció d’un fill o 

una filla. Podran optar a aquesta 
ajuda les famílies en què un dels 
dos progenitors o adoptants 
estigui empadronat a l’Ampolla 
amb una antiguitat mínima d’un 
any d’empadronament previ al 
naixement o adopció. 
D’aquesta mateixa manera, tam-
bé és imprescindible que el nen 
o nena estigui empadronat al 
municipi.
Les persones interessades po-
den presentar la sol·licitud pre-
sencialment a l’Ajuntament de 
l’Ampolla o bé a la seu electròni-
ca, i tenen un termini de sis me-
sos per fer-ho des del naixement 
o l’adopció.

Amb aquesta nova iniciativa, el 
consistori ampollero busca do-
nar el màxim suport a les famílies 
de la població en el moment del 
naixement o l’adopció d’un nen 
o nena.

Ajuntament de l’Ampolla.

Monòlit a l’entrada de la Raval de Cristo.

Una veïna de l’Aldea afronta un 
any de presó per haver llençat a 
dos gossos al carrer des d’un se-
gon pis. La dona serà jutjada per 
maltractament i se li demana-
rà una indemnització de 152,28 
euros per despeses del veteri-
nari, que sol·licita la seva nora 
propietària dels gossos. Segons 
va informar el ‘Diari de Tarrago-
na’, els fets van passar al mes de 
juny del 2017,  a una casa ubica-
da al carrer Sant Ciprià. Els gos-

sos havien orinat a l’interior de 
l’habitatge, fet que va provocar 
una discussió amb els seus dos 
fills i la nora i que va acabar amb 
el llençament dels gossos per la 
finestra des del segon pis.
Els dos animals van patir lesi-
ons de diversa consideració i un 
d’ells va ser afectat a la columna 
vertebral. La dona és llatinoa-
mericana i té antecedents penals 
per altres delictes no relacionats 
amb el maltractament animal.Jutjat de Tortosa.

EDICTE AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA                           Exp. 1567/2018
Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 26/11/2018 la proposta de Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística municipal 01/2018, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest termini podrà ser examinada per qualsevol interessat als Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament, situat a l’av. Catalunya, 22-30 de Sant Jaume d’Enveja, de dilluns a divendres laborables en horari de 9 a 14 hores, perquè es 

formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://santjaume.eadministracio.cat].

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.

Les àrees afectades són les següents:  Zona de nucli urbà, Clau 1 · Zona de cases urbanes, Clau 2 · Zona residencial, Clau 3 · Zona industrial (ZI).

L’alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt.

Sant Jaume d’Enveja, 08 de gener de 2019

EDICTE AJUNTAMENT DE SANT JAUME D’ENVEJA                                             Exp. 1638/2018
Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 26/11/2018 la proposta de Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística municipal 02/2018, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest termini podrà ser examinada per qualsevol interessat als Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament, situat a l’av. Catalunya, 22-30 de Sant Jaume d’Enveja, de dilluns a divendres laborables en horari de 9 a 14 hores, perquè es 

formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://santjaume.eadministracio.cat].

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.

L’àrea afectada és la següent:

Zona de cases urbanes, Clau 2.                             L’alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt.

Sant Jaume d’Enveja, 08 de gener de 2019
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CARNESTOLTES A 
L’ALDEA
Tindrà lloc el dia 2 de 
març. Les inscripci-
ons s’han d’efectuar a 
l’Ajuntament de l’Aldea, 
fins el dia 27 de febrer.

Carnestoltes de l’Aldea.

DEMANDA PEL 
CASTOR
Caixabank, Santander 
i Bankia presenten 
una demanda contra 
el govern espanyol 
per recuperar els 1.350 
MEUR del Castor. Les 
tres entitats reclamen 
ara aquesta quanti-
tat davant el Tribunal 
Suprem. El magatzem 
de gas submarí va 
provocar més d’un 
miler de terratrèmols 
injectant, en període de 
proves, petites parts del 
volum total de gas que 
havia d’acollir. A l’abril 
del 2018, Caixabank, 
Santander i Bankia van 
reclamar formalment 
aquesta quantitat al 
govern espanyol però 
davant el silenci admi-
nistratiu de l’executiu 
espanyol s’ha optat 
per reclamar els 1.350 
milions d’euros, més els 
interessos, davant el 
Tribunal Suprem.

NOTÍCIES 
BREUS
REUNIÓ AMB 
EL SECTOR 
CITRÍCOLA
El senador Miquel Aubà 
i l’alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig, s’han reunit amb 
representants del sector 
citrícola locals. Roig ha 
agraït el suport i la feina 
que està fent el senador 
i el grup d’Esquerra al 
Senat i ha declarat que 
cal “continuar endavant 
i  seguir lluitant pels 
interessos dels nostres 
pagesos i pageses”.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

UN DÉCIM DEL 
PRIMER PREMI, A 
CAMARLES
El Bar Musical Soterrani 
de Camarles va vendre 
un décim del primer 
premi del sorteig de 
Nadal, i un altre d’un 
tercer premi. Del primer, 
solament en fou un i 
que es va vendre pel 
caixer automàtic. 
Del tercer premi, l’afor-
tunat va ser un veí del 
municipi camarlenc, 
Alfred Mora.

AL GOVERN CENTRAL

PREGUNTA PER AL GOVERN ESPANYOL  

Reclamen mesures per solucionar 
la crisi dels cítrics 

Convertireu la plataforma del 
Castor en una benzinera?

El senador d’Esquerra Repu-
blicana, Miquel Aubà, ha 

sol·licitat la compareixença 
del ministre d’Agricultura, Luis 
Planas, davant la Comissió 
d’Agricultura del Senat perquè 
respongui sobre la crisi dels 
cítrics provocada, en part, per 
l’acord de lliure comerç entre 
la Unió Europea i alguns paï-
sos de l’Àfrica Meridional.
“El ministre ha d’explicar que 
pensa fer el Ministeri amb el 
compromís que es va arribar 
l’any 2016 al Senat, a instàncies 
d’Esquerra, en el qual els partits 
polítics es van comprometre 
a vetllar per la situació de l’en-

trada dels cítrics a Europa i, per 
tant, oferir solucions si es pro-
duïa una situació de crisi com 
la que s’està produint actual-
ment”, ha declarat el senador.
En aquest compromís al Senat 
fa tres anys, s’instava al govern a 
realitzar estudis i informes d’ava-
luació per conèixer l’impac-
te econòmic i mediambiental 
d’aquest acord comercial sobre 
el sector citrícola; la possibilitat 
d’activar una clàusula de sal-
vaguarda; mesures compensa-
tòries a pagesos i productors; i 
mantenir i reforçar el control i la 
vigilància dels productes. “A ho-
res d’ara encara no s’ha publicat 

cap estudi. Demanem al minis-
teri que si no el té, el faci i que es 
posicioni sobri quin model agrari 
proposa”, ha afegit Miquel Aubà.

Miquel Aubà, senador republicà

La plataforma marítima del pro-
jecte Castor convertida en una 
benzinera, en un punt de sub-
ministrament de combustible a 
embarcacions a alta mar o per a 
la recàrrega de metaners. 
El senador de Compromís, Jor-
di Navarrete, ha preguntat per 
escrit al govern espanyol si pre-
veu alguna d’aquestes opcions 
per evitar al desmantellament 
de les instal·lacions. La forma-
ció ha tingut coneixement que 

l’administració estatal podria es-
tar barallant algunes d’aquestes 
alternatives de reconversió. La 
inamovible indefinició mostrada 
pel Ministeri per a la Transició 
Ecològica sobre el desmantella-
ment de les instal·lacions refor-
ça aquesta tesi. Navarrete alerta 
que es tractaria d’una opció “in-
sostenible”, a més de perillosa: 
tant pels valors ambientals del 
delta de l’Ebre i la costa com per 
l’activitat turística.La plataforma marítima del Castor. 

EDICTE AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE                                
Atès que ha transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 25 d’octubre de 2018, d’aprovació inicial del “Projecte d’obres complementàries per millores de paviment a la Plaça de l’Estrella 

i entorn”, amb un pressupost d’execució total de 60.350,59 euros, IVA inclòs, redactat per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Gironés Pedrol, sense que s’hagin presentat reclamacions o suggeriments, l’esmentat acord ha quedat elevat a definitiu.

Es fa públic per a coneixement general, en compliment del que es disposa a l’article 37.1.c i 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis.

Joan Piñol Mora, Alcalde-President

Móra d’Ebre, 3 de gener de 2019

EDICTE AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE                                
El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 27 de desembre de 2018, va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica de Móra d’Ebre, promogut per aquest Ajuntament, elaborat per Grosche Associats 

SL i realitzat amb l’assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat; per tal de donar compliment als nous paràmetres fixats pel Decret 176/2009, de 10 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.

El Mapa de Capacitat Acústica de Móra d’Ebre es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de més circulació de la província i al tauló d’anuncis de 

l’Ajuntament per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions, suggeriments ni al·legacions, el mapa de capacitat acústica de Móra d’Ebre s’entendrà definitivament aprovat.

La documentació sotmesa a informació pública es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament tots els dies, de les 11 a les 13 hores, i al web municipal http://www.moradebre.cat/.            Joan Piñol Mora. Alcalde-president

Móra d’Ebre, 03 de gener de 2019
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EL CSN MANTÉ LA 
INVESTIGACIÓ
El Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN) descar-
ta que es produís una 
“falsa alarma” quan, 
el passat diumenge, es 
va superar durant uns 
segons el nivell d’alarma 
del monitor de radiació 
dels gasos nobles de la 
xemeneia de descàrrega 
continua de la unitat 
II de la central nuclear 
d’Ascó. La investigació 
per resoldre les cau-
ses del succés segueix 
oberta tot i que la 
planta està operant 
plenament. El CSN ha 
classificat l’incident de 
nivell 0 a l’escala inter-
nacional INES ja que no 
ha tingut impacte en els 
treballadors el públic i el 
medi ambient.

Central Nuclear d’Ascó

“NO VOLEM MÉS 
ABOCADORS”
L’alcaldessa de Vinebre 
i presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Gemma Carim, 
ha recordat que el futur 
del territori “no passa 
per tenir més aboca-
dors”, després dels 
“problemes” amb els 
residus que generen les 
nuclears, la contami-
nació del pantà de Flix 
o l’esmentat dipòsit de 
Tivissa. “Ja no en volem 
més”. Carim assegura 
que els alcaldes no 
tanquen la porta en cap 
cas a la indústria però 
exigeixen que aquesta 
sigui “neta”. “Hi ha 
pobles que tenen aboca-
dors i no són més rics”, 
apuntava.

TERRA ALTA

RIBERA D’EBRE

Reclamen a Quim Torra que escolti el consens 
en contra de nous projectes eòlics

Viticultors, empresaris tu-
rístics i entitats socials de 

la Terra Alta van traslladar la 
setmana passada al president 
de la Generalitat, Quim Torra, 
i la consellera d’Empresa i 
Ocupació, Àngels Chacón, el 
seu rebuig a la implantació 
de noves centrals eòliques a 
la comarca i els van demanar 
que el Govern actuï en conse-
qüència.
Els opositors a la massificació 
eòlica van recordar al president 
l’ampli “consens”, tan econòmic 
i social, però també polític, en 
contra de noves implantacions a 
la comarca i a favor de fomentar 
un model basat en l’agricultura i 
el turisme sostenibles. Satisfets 
davant la receptivitat mostra-
da pel president i la consellera, 
els opositors a la massificació 
eòlica confien en una respos-
ta satisfactòria de la Generalitat 
dins d’un termini de temps que 

Ecologistes en Acció va 
denunciar que el dipòsit de 

residus industrials no perillo-
sos de Riba-roja és una “nova 
agressió a la qualitat de vida 
dels ciutadans del territori 
-que ja han de suportar altres 
passius ambientals- i del medi 
ambient”. En un comunicat, 
els ecologistes van retreure a 
l’Ajuntament que hagi accep-
tat el projecte que conside-
ren que “hipoteca el futur” 
de l’Ebre a canvi d’uns “pocs 
llocs” de treball, dels costos 
d’un butlletí municipal i de 
l’exempció del pagament de la 
taxa municipal de residus.

vissa- es van manifestar categò-
ricament en contra de l’aboca-
dor perquè. Unes 200 persones 
es van concentrar davant la seu 
comarcal per protestar contra 
el projecte. “El meu compromís 
fou el de no prendre decisions 
precipitades. Però també hem 
de recordar que hi ha autono-
mia municipal. No obstant, vaig 
entendre per part de la resta de 
companys alcaldes que això és 
un projecte que transcendeix 
més enllà dels límits municipals”, 
va dir Antoni Suàrez que també 
va retreure als ajuntaments crí-
tics que no es pronunciessin en 
contra l’any 2012.

promotors i els batlles de la co-
marca. 
A la reunió del consell d’alcaldes 

Per tot plegat, després de su-
mar-se a la protesta de divendres 
passat a les portes del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, on 
se celebrava un Consell d’Alcal-
des monogràfic sobre aquesta 
qüestió, el grup ecologista va 
reiterar que s’hi oposa frontal-
ment i demanen que s’aturi.
De fet, l’alcalde de Riba-ro-
ja d’Ebre, Antoni Suárez, es va 
comprometre, el mateix diven-
dres, davant de la resta de con-
sistoris de la Ribera d’Ebre a no 
fer cap pas més en la tramitació 
del projecte de l’abocador fins 
que s’hagi celebrat l’anunciada 
reunió amb la Generalitat, els 

no van revelar. “Els vam traslla-
dar la realitat de la comarca. Van 
escoltar i, en principi, entoma-
ran el problema que tenim a la 

REUNIÓ 
la reunió amb el 
conseller Damià 
Calvet s’ha de fer 
abans d’acabar el 
mes de gener

“L’abocador de 
Riba-roja és una nova 
agressió a la qualitat 
de vida del territori”

BONA VALORACIÓ
Agents socioeconòmics 
valoren positivament la 
trobada i esperen una 
resposta del Govern per 
aturar la massificació 
eòlica 

Terra Alta amb la massificació 
eòlica i deixarem aquest termi-
ni de temps perquè ens tornin 
una resposta sobre quins passos 
s’han de seguir en el futur. Però 
en principi, la reunió fou molt 
positiva”, va valorar el president 
de la DO Terra Alta, Joan Arrufí.

de la Ribera d’Ebre, la gran majo-
ria de representants municipals 
–a excepció dels d’Ascó, Flix i Ti-

El president Quim Torra va visitar la Terra Alta.

Concentració davant la seu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

NOTÍCIES 
BREUS
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FEDERACIÓ PER 
DEFENSAR ELS 
BOUS
Una tretzena d’associa-
cions i penyes taurines 
d’Amposta, així com 
aficionats als bous en 
general, s’han unit per 
crear la Federació de 
Penyes i Aficionats 
Taurins de la capital del 
Montsià, amb l’objectiu 
de defensar la festa 
dels bous i contrarestar 
els moviments anima-
listes i antitaurins que 
volen acabar amb els 
correbous. La federació 
assegura que compta 
amb més de dues mil 
persones associades 
i neix per defensar 
que els correbous són 
“tradició i cultura” de 
les Terres de l’Ebre. Al 
llarg de l’any es faran 
exposicions, concursos o 
col·loquis, entre d’altres, 
per fer “pedagogia” i 
dotar-se d’arguments 
contra les crítiques a la 
festa dels bous.

Bous a la plaça.

“UN PAÍS 
ACOLLIDOR”
El conseller d’Acció 
Exterior, Relacions In-
ternacionals i Transpa-
rència, Alfred Bosch, ha 
defensat que Catalunya 
és un “país acollidor” i 
vol donar una resposta 
als 49 refugiats i immi-
grants actualment a la 
deriva al mediterrani. 
En concret, Catalunya 
ofereix els ports de 
Palamós, Vilanova i 
Sant Carles de la Ràpita 
per acollir els refugiats 
de forma “segura”, ha 
explicat el conseller.

ACTUALITAT

ALS SEUS CENTRES

El delegat del Govern visita el primer nadó 
ebrenc del 2019, la calera Rocío Cortés Vian

El delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Xavier Pa-

llarés, juntament amb l’alcal-
de de l’Ametlla de Mar, Jordi 
Gaseni, i la directora territorial 
de Salut, Mar Lleixà, va visitar 
ahir dijous 10 de gener, al do-
micili familiar, el primer nadó 
ebrenc de 2019, la calera Rocío 
Cortés Vian. 
El delegat del Govern va aprofi-
tar la visita per felicitar la família, 
especialment el pare Javier Cor-
tés i la mare Sandra Vian, de la 
petita Rocío Cortés, que va néi-
xer l’1 de gener a les 04.41 hores 
a l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta. La directora territorial 
de Salut lliurarà un xec regal, que 
podran bescanviar per bolquers, 
a l’Hospital de Tortosa.
D’altra banda, l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, va vi-
sitar aquest dissabte al mig-
dia al primer tortosí del 2019, 
acompanyada per la directora 

L’Onada Serveis, dins dels 
seus esforços per garantir 

la millor qualitat de vida a les 
persones usuàries de les seves 
residències assistides, ha acti-
vitat des de l’any 2014 un se-
guit de mesures les quals han 
permès en el període trans-
corregut des de llavors reduir 
a la meitat el percentatge de 
persones usuàries polimedica-
des als seus centres.
Així, aquest percentatge ha pas-
sat del 43% que s’enregistrava 
l’any 2014 al 21% actual. 
La minva s’ha produït a més du-
rant un període dins del qual la 
xifra de persones usuàries de 

diferents centres, ha realitzat el 
personal sanitari en col·labora-
ció amb l’equip cuidador, ens 
explica la directora de zona de 
L’Onada Serveis Núria Roselló: 
“un cop la persona s’ha adaptat 
al seu nou entorn, revisem la 
pauta de medicació i, segons la 
Guia Terapèutica de CatSalut i, 
amb un seguit de controls i se-
guiments; eliminem de la seva 
pauta medicaments per tractar 
patologies com la hipertensió o 
el colesterol que deixen de ser 
necessaris en entrar la perso-
na usuària en una rutina horària 
amb bons hàbits alimentaris i de 
foment de la mobilitat”.

duir-se en una mitjana de 400€ 
l’any. 
La reducció del percentatge de 

les diferents residències assisti-
des que L’Onada Serveis manté 
a tot el territori s’han multipli-
cat per dos passant de les 600 
de l’any 2014 als més de 1.200 
d’enguany.
Amb la reducció del percentatge 
de persones usuàries polimedi-
cades, s’aconsegueix una millora 
en les seves condicions de vida, 
i, també, es genera un estalvi de 
fons que es destinaven a l’ad-
quisició de medicaments que 
s’ha demostrat no eren impres-
cindibles. La experiència permet 
estimar que, en la majoria dels 
casos, la recepta electrònica de 
cada persona usuària pot re-

de l’Hospital la Dra. Maria José 
Rallo, i de la directora dels ser-
veis territorials de Salut a l’Ebre, 
Mar Lleixà.El nedó es diu Jan 

REDUCCIÓ 
la minva s’ha 
assolit revisant 
la pauta de 
medicació de cada 
persona usuària

L’Onada redueix a la 
meitat el percentatge 
de persones usuàries 
polimedicades

PRIMER TORTOSÍ
Jan Fornós Chavarria ha 
estat el primer tortosí 
del 2019. Va nàixer di-
vendres dia 4 de gener 
a l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa

Fornós Chavarria i va nàixer el 
divendres dia 4 de gener a les 
20.25 hores, a l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta, amb un 
pes de 3,700 quilograms. És el 
primer fill  que porten al món en 
Jordi i la Gemma, tots dos veïns 
de la ciutat de Tortosa. 

persones usuàries polimedica-
des ha estat possible gràcies a 
la tasca de seguiment que, als 

Dalt, el primer nedó ebrenc del 2019. Baix, el primer de Tortosa.

L’Onada redueix a la meitat el percentatge de persones polimedicades.

NOTÍCIES 
BREUS
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tructures i els sistemes de comu-
nicació de zones especialment 
allunyades de l’àrea metropo-
litana de Barcelona. En aquest 
sentit, des de la Direcció General 
d’Indústria i mitjançant el Pacte 
Nacional per la Indústria, s’estan 
duent a terme una sèrie d’actu-
acions conjuntament amb el de-
partament de Territori per tal de 
pressionar en aquest sentit. No 
obstant, el fet que en molts dels 
casos la competència en la rea-
lització i gestió de la infraestruc-
tura no correspongui al govern 
de la Generalitat dificulta la seva 
agilització.

Les polítiques industrials se-
gueixen sent negatives al 
nostre territori. Fa poques 
setmanes la  Universitat Ro-
vira i Virgili va presentar el 
tercer trimestre de l’any de 
la conjuntura de l’economia 
de les Terres de l’Ebre. En 
ell apareixen dificultats de 
creació d’ocupació, un nivell 
d’atur massa alt i una ocupa-
ció temporal massa elevada. 
Quin seria el tipus d’indústria, 
sector que millori aquesta si-
tuació i es transformi amb un 
model pel nostre futur?
Crec que el model industrial 
s’ha d’adaptar al que el territori 
pot oferir. Per aquest motiu, he 
sol·licitat que cada territori faci 
la relació de les seves fortaleses 

Matilde Villarroya, Direc-
tora General d’Indústria 

del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya

Nascuda a Tortosa, és enginyera 
industrial per la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya i doctora 
en Economia i Empresa per la 
Universitat Rovira i Virgili. Des 
de l’any 2003 és professora ti-
tular del Departament de Gestió 
d’Empreses de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV), tasca que ha 
compaginat amb diferents pro-
jectes de transferència de conei-
xement amb empreses i institu-
cions públiques i privades. Entre 
els anys 2007 i 2015 va ser tinent 
d’alcalde i regidora d’Economia, 
d’Hisenda i de Personal de l’ajun-
tament de Tortosa. Prèviament, 
havia desenvolupat la seva car-
rera en diferents empreses del 
sector privat.

És molt prompte per fer un 
balanç, amb els pocs mesos 
que encapçala la direcció ge-
neral d’indústria, però ja ha 
tingut l’ocasió de visitar em-
preses del territori i valorar 
les pèssimes infraestructures 
que tenim. Queda clar que 
això, a pesar dels esforços 
que s’estan duent a terme 
per part dels industrials, em-
presaris i empresàries del 
territori, no ens ajuda per 
al nostre creixement. El seu 
departament col·labora amb 
la direcció del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, 
per tant, hi hauria manera 
“d’agilitzar-ho”? Cada cop 
queda més clar que Catalu-
nya, no només és Barcelona, 
i que aviat s’hauria de fer 
efectiva aquesta descentralit-
zació, no creu?
Des del Departament d’Em-
presa som molt conscients de 
la importància d’aconseguir un 
reequilibri territorial, i les políti-
ques que s’estan duent a terme 
treballen en aquesta línia. Per 
aconseguir aquest reequilibri és 
fonamental millorar les infraes-

i oportunitats. Crec que és clau 
treure partit d’allò que ja tenim i 
aprofitar les oportunitats que es 
presenten. És important disposar 
d’un portfolio en el que puguem 
presentar a les indústries què te-
nim i quins beneficis pot tenir per 
elles implantar-se en aquestes 
terres. En aquest sentit, també 
crec que és fonamental l’aliança 
entre els municipis. En el temps 
que hi porto en el càrrec m’he 
adonat que ja són alguns els 
territoris que han decidit man-
comunar els esforços per captar 
inversions. Més enllà del municipi 
en el que es materialitzarà, l’im-
portant és que vinguin empreses 
a la zona, ja que el benefici re-
percutirà en el territori, i si anem 
tots junts, serà més fàcil. Com 
a exemple de model industrial 
que aprofiti el que tenim podria 
ser posicionar-nos com un pol 
d’energies renovables, som terra 
de fonts generadores de recur-
sos energètics, aigua, vent, sol,... 
elements claus que poden fer 
que puguin venir les indústries 
d’aquest sector a experimentar i 
a trobar el lloc on implantar-se. 
Però n’hi ha més. Crec que és 
important que el territori es po-
sicioni, sàpiga el que vol i que 
de manera conjunta vagi a bus-
car-ho.

Per tant, en un moment de 
redefinició dels models pro-
ductius industrials, cap a on 
considera que s’haurien de 
dirigir les empreses i indústri-
es ja instal.lades a les Terres 
de l’Ebre?
Més enllà del que ja he comentat 
anteriorment, m’agradaria expli-
car que el futur de les empreses 
passa per la Indústria 4.0 i la digi-
talització. És indispensable posar 
la transformació digital dintre de 
l’agenda estratègica de les em-
preses, i fer-ho de manera trans-
versal, que afecti a tots els àmbits 
de l’empresa que ho requereixin. 
I no es tracta només d’automatit-
zar processos i tasques, es tracta 
d’aplicar les noves tecnologies 
per generar nous models de tre-
ball i de negoci, i això afecta a la 

«SOM MOLT 
CONSCIENTS DE 
LA IMPORTÀNCIA 
D’ACONSEGUIR 
UN REEQUILIBRI 
TERRITORIAL»

gestió, la producció, les relacions 
internes i externes, la comercia-
lització, etc.

I pel que fa a les petites i mit-
janes empreses que formen 
una part molt important del 
teixit industrial del nostre 
territori. Com considera que 
s’estan afrontant, aquest ti-
pus d’empreses, amb els can-
vis o les necessitats que s’es-
tan produint als mercats, per 
tal de poder guanyar compe-
titivitat o, si més no, mantenir 
la seva quota de mercat?
Algú pot pensar que la digita-
lització només és per les grans 
empreses, però des de la nostra 
Direcció pensem que són les 
PIMES les que poden sortir més 
beneficiades. És fonamental que 
les empreses s’adonin que si no 
entren en l’era de la digitalitza-
ció, perdran competitivitat, i que 
els que pugin primer a aquest 
tren en sortiran molt beneficiats. 
I quan parlo de digitalització es-
tic parlant d’incorporar tecnolo-
gia que ens faciliti els processos 
empresarials. Des de disposar de 
tota la informació de l’empresa 
en el “núvol”, de manera que ens 
permeti l’accés remot des de 
qualsevol dispositiu dins i fora de 
l’organització; passant pel que 
s’anomena internet de les coses, 
que ve a ser disposar de disposi-
tius que ens transmetin informa-
ció que després puguem emma-
gatzemar, processar i analitzar 
per treure’n conclusions que ens 
permetran millorar els nostres 
processos, el que es coneix com 
big data; o entrar en la comercia-
lització global amb l’ e-commer-
ce. La digitalització empresarial 
ha deixat de ser una alternativa 
i s’ha convertit en una obligació, 
és un canvi disruptiu que ens obri 
un gran ventall d’oportunitats i 
converteix el món en el nostre 
client potencial.

La internacionalització es con-
firma com un element cada 
dia més clau. De quina mane-
ra està donant suport la Ge-
neralitat en aquest procés?

Com mencionava en la respos-
ta anterior, gràcies a les noves 
tecnologies les empreses han 
obert un nou ventall de possi-
bilitats a l’hora de comercia-
litzar els seus productes. De-
penent del tipus de negoci i 
d’empresa, el nostre mercat ja 
no és local, pot ser global. Des 
de la Direcció d’Indústria, som 
conscients que les empreses 
han de ser capaces d’aprofitar 
aquesta oportunitat i per això 
disposem d’ACCIO, un organis-
me clau que actua com a nexe 
amb les empreses i les ajuda en 
diferents àmbits, entre ells la in-
ternacionalització. M’agradaria 
destacar els principals recur-
sos que oferim: disposem de 
40 oficines repartides arreu del 
món per atendre a les empreses 
catalanes; el servei d’assessora-
ment ha gestionat més de 1400 
projectes d’internacionalitza-
ció amb més de 800 empreses; 
l’oficina tècnica de barreres a la 
internacionalització que ofereix 
un servei d’atenció personalit-
zada que dóna resposta ràpida 
a problemes i tràmits d’exporta-
ció i importació, tant en origen 
com en destí; l’eina digital “re-
comanador d’oportunitats” que 
ajuda a les empreses a detectar, 
de manera personalitzada, les 
oportunitats de negoci al món 
que més s’ajusten a un deter-
minat projecte empresarial; o 
les missions internacionals amb 
empresaris per conèixer i obrir 
mercats, durant el 2018 se n’han 
realitzat 34, amb la participació 
de 265 empreses de diferents 
àmbits sectorials. En l’àmbit del 
finançament, disposem dels 
cupons a la internacionalització 
que té per objectiu eixamplar la 
base d’empreses exportadores 
a Catalunya; es dóna a les em-
preses per començar a exportar 
i pot arribar fins als 4000€.

La innovació sembla també 
vital en aquest sector. Con-
sidera que s’està en el bon 
camí? Què s’hauria de millo-
rar? I en qui lloc es troben 
les terres de l’Ebre?

MATILDE VILLARROYA
DIRECTORA GENERAL D’INDÚSTRIA DEL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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Crec que primer que res hem de 
saber que volem ser. I quan dic 
això em refereixo que caldria de-
finir quin creiem que seria l’àm-
bit on volem desenvolupar-nos 
i convertir-nos en especialistes. 
Si prenem com a exemple la 
referència que menciona, cal 
que s’impliquen tots els agents 
socials i econòmics del territo-
ri i crear un ecosistema propici, 
que avui en dia crec que enca-
ra no tenim. I això vol dir, crear 
talent específic en l’àmbit que 

La innovació és clau per qualse-
vol empresa i territori. Fer les co-
ses d’una altra manera o “pensar 
fora de la caixa”, és el que ens fa 
diferents, i això ens obri al món. 
Repensar, simplificar, enriquir, 
afegir valor,..., són aspectes que 
diferencien a les empreses com-
petitives, i això s’ha de potenciar. 
Catalunya és un territori inno-
vador, des de que estic a la DGI 
he tingut l’oportunitat de visitar 
empreses que fan coses increï-
bles, i ho fan des de tots els ra-
cons del país. Empreses que ex-
porten drons a Austràlia, les que 
fan les carcasses dels tramvies 
i metros de 90 països, les que 
són pioneres en impressió 3D 
en l’àmbit de la salut, les que fan 
teixits intel·ligents que treballen 
amb les grans marques interna-
cionals,..., i així podria continuar 
amb un reguitzell d’empreses 
innovadores que han sabut crear 
productes que el món necessita 
i vol comprar. I cap d’elles està a 
Barcelona. Això vol dir que si in-
novem i fem les coses bé el món 
ens troba. Jo crec que a les Ter-
res de l’Ebre hi ha iniciatives en 
aquest sentit, però si em permet 
la crítica constructiva, ens falta 
ambició, i creure’ns que nosal-
tres també podem fer-ho.

Parlem de I+D+I (Investiga-
ció, Desenvolupament, In-
novació). Podríem resumir 
que el desenvolupament és 
un concepte que ve del sec-
tor econòmic, i la innovació i 
investigació vénen de la tec-
nologia i la ciència. Lo nivell 
de potència I+D+I d’un país 
es mesura per la ràtio entre 
inversió realitzada i PIB, se-
parant la inversió pública de 
la privada. Quin seria l’I+-
D+I del territori? Si el nostre 
desenvolupament és costos, 
per què no apostar per in-
vestigació i innovació fent 
de les Terres de l’Ebre una 
petita “Silicon Valley”, que 
permetria la “no fuga de cer-
vells” i un futur pels nostres 
joves? L’ecosistema el tenim, 
no creu?

de starups o factory labs, per a 
que finalment actuï com a pol 
d’atracció d’altres empreses que 
vegin el territori com a font de 
talent i economies d’escala. No 
és senzill, però cal plantejar-s’ho 
com a una opció de model de 
creixement pel nostre territori.

Tenim los ports, tenim lo riu, 
tenim lo Delta,... però tot i 
això, la majoria dels polí-
gons industrials estant ador-
mits. Per què?

«EM 
COMPROMETO 
A CONTINUAR 
VETLLANT PELS 
INTERESSOS 
D’AQUESTA 
TERRA»

rar el pla d’actuació de polígons 
que s’està duent a terme des del 
Departament de Territori de la 
Generalitat. Crec que això aju-
darà a revitalitzar els polígons.

Ens pot fer cinc cèntims del 
Pacte Nacional per la Indús-
tria d’aquí al 2020 i els be-
neficis que en podrien gaudir 
les Terres de l’Ebre?
El Pacte Nacional per la Indús-
tria és el full de ruta que marca 
la política industrial de la Ge-

l’estratègia industrial del país, de 
manera que marca els objectius 
i com aconseguir-los; també és 
important que obliga al govern 
a unes actuacions, i estableix els 
mecanismes per avaluar l’acom-
pliment; i finalment crec que és 
escalable i pot ser adoptat pels 
diferents territoris que formen el 
nostre país. De fet, ja hi ha al-
gunes comarques que de ma-
nera espontània s’han agrupat 
per fer-se seu el pacte, i veure 
quines actuacions poden assu-
mir per tal de créixer i desenvo-
lupar-se. Terres de l’Ebre podria 
sumar-se en aquesta iniciativa.

A veure si ens deixa un bon 
sabor de boca amb la seva 
darrera resposta... Quins ti-
pus d’ajuda o compromisos, 
de cara al sector industrial i 
empresarial, s’han adquirit 
per part del Govern de la 
Generalitat per a l’exercici 
2019 a les Terres de l’Ebre?
Les polítiques industrials es 
plantegen per tot el país, no a 
nivell territorial. No obstant, és  
quelcom del tot cert que cada 
demarcació té unes caracterís-
tiques pròpies que cal tenir en 
compte per desenvolupar mi-
llor el territori. En particular, a 
Terres de l’Ebre ens cal treba-
llar en profunditat què volem 
ser en un futur, i quines són les 
nostres potencialitats per poder 
créixer i resultar més atractius 
per les futures inversions. En 
aquest sentit, assumim el com-
promís de treballar en aquesta 
línia i implicar-nos completa-
ment en aquesta tasca. Tanma-
teix, crec que ajudar a les em-
preses del territori en entrar en 
la digitalització i la indústria 4.0 
és fonamental. I en això tam-
bé realitzarem polítiques acti-
ves de sensibilització i suport 
a les empreses que vulguin fer 
aquesta transició. Finalment, i a 
nivell personal, em comprome-
to a continuar vetllant pels inte-
ressos d’aquesta terra de la mi-
llor manera que pugui, intentar 
atraure inversions i ajudar a les 
empreses que així ho necessitin.

Els polígons industrials van néi-
xer com a espais on les empre-
ses podien establir-se i créixer, 
aprofitant determinades infraes-
tructures comunes. Però sense 
un pla de creixement de país, 
sinó lligades a cada municipi i les 
seves característiques. Avui en 
dia, a Catalunya existeixen més 
de 1500 polígons industrials, 
amb situacions molt diverses. 
Des de la Generalitat, el primer 
que s’ha fet és un cens de po-
lígons que recull les dades més 
rellevants de cada polígon. La 
finalitat d’aquest cens és doble, 
d’una banda poder disposar d’un 
catàleg on les empreses que 
vulguin implantar-se a Catalu-
nya puguin saber quins polígons 
hi ha i de què disposen, i d’altra 
banda servir de base per elabo-

neralitat de Catalunya durant 
el període 2017-2020. Es tracta 
d’un pacte que compta amb el 
suport i col·laboració de tots els 
agents econòmics i socials. Per 
tant gaudeix d’un ampli consens. 
En ell es recullen 116 actuacions 
concretes, i mesurables mitjan-
çant indicadors, que presenten 
un pressupost de més de 1.800 
milions d’euros. Aquestes actu-
acions es troben emmarcades 
dintre de sis àmbits de treball: 
competitivitat i ocupació, di-
mensió i finançament, indústria 
4.0, formació, infraestructures i 
energia, i sostenibilitat i econo-
mia circular. Els beneficis que re-
presenta disposar del pacte són 
rellevants i afecten a tot el ter-
ritori. Entre els principals desta-
caria que és un eix que vertebra 

volem desenvolupar, d’ajudar-lo 
a crear les seves pròpies em-
preses, mitjançant incubadores 
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EL PÒDIUM DEL 
FUTBOL EBRENC
El futbol ebrenc ja 
porta 77 anys de com-
petició des que el 1941 
les lligues van tornar 
d’una forma regular. 22 
clubs en algun moment 
de cada temporada 
han estat al pòdium 
dels 5 millors de cada 
temporada. Per aquest 
ordre: Tortosa, Ampos-
ta, Rapitenca, la Cava, 
Alcanar, Ascó Ulldecona, 
Roquetenc, La Sénia, 
Camarles, Jesús i Maria, 
R-Bítem, Móra de Ebre, 
Ampolla, Catalònia, 
Flix, Gandesa, Ametlla, 
Ginestar, Sant Jaume, 
Aldeana i Santa Bàrba-
ra. Tortosa ha estat líder 
del futbol ebrenc en 
51 ocasions, Rapitenca 
7, La Cava i Amposta 
6, Ascó 5 i Ampolla 1. 
Avui publico (plana 20) 
els que van ser els cinc 
líders cada temporada 
any per any i més enda-
vant seguiré publicant la 
resta de dècades. És un 
honor dir-los que tinc 
totes les classificacions 
del futbol provincial 
des de 1914 en el meu 
arxiu particular i cada 
any ho actualitzo. Com 
he dit moltes vegades, 
sóc tan periodista com 
documentalisa. Benvin-
guts al 2019. Tornem 
a la feina. Dir-vos que 
com cada any vaig fer la 
Sant Silvestre i que vaig 
baixar la meva marca en 
3 minuts.

CELMA

ARA FA 10 ANYS

Més Ebre, des de la 
seua fundació, ha viscut 
diverses etapes. Aques-
ta setmana, fa 10 anys 
de l’inici d’una que, per 
a mi, que les he conegut 
totes, ha estat la més 
important. El gratuït 
va passar a finals de 
2008 uns moments de 
gran incertesa. Aquells 
Nadals del 2008 els 
recordo per les trucades  
que vaig rebre pregun-
tant-me si era cert que 
Més Ebre desapareixia. 
El que podia dir, en 
aquell moment, és que 
la situació era compli-
cada però que podia 
haver-hi un miracle i 
que encara tenia espe-
rances per iniciar una 
nova etapa. I així va 
ser. Amb nova direcció, 
fou Joan Antó l’impul-
sor en aquell instant, 
i ell em va plantejar la 
continuitat del projecte. 
Vam tirar-ho avant i...
fins avui. Ja fa 10 anys. 
I avui commemoren 
l’aniversari amb canvis 
d’imatge. 
Hem anat evolucionant, 
sempre tocant de peus a 
terra, i emmarcats dins 
d’un registre d’humiltat 
i modestia, sent propers 
a la gent ebrenca, i tre-
ballant molt per poder 
crèixer. Aquest és el 
secret. Els canvis d’avui 
refermen el procès. Se-
guirem en aquest camí. 
Gràcies per la fidelitat!.

MICHELPROPERA JONADA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Grama, diu 12 h.

PRIMERA CATALANA

Almacelles-Rapitenca, 
diumenge 16.15 h.

SEGONA CATALANA

dissabte
Reddis-Riudoms 16h
M Nova-Pobla M 16.30h
Canonja-Vendrell 16.30h
Pastoreta-Vilaseca 
18.30h

diumenge

Catllar-Ampolla 12h
Ulldecona-la Sénia 16h
Camarles-Gandesa 16h
Valls-Tortosa 16.30h
Amposta-Torreforta 17h

TERCERA CATALANA

dissabte
Flix-R Bítem 16.30h
S. Bàrbara-Catalònia 17h
Rapitenca-Ametlla 
17.30h
diumenge
Aldeana-Roquetenc 12h
S Jaume-Alcanar 15.30h
Godall-Perelló 15.45 h
Batea-Olimpic 16h
La Cava-Masdenverge 
16h
Corbera-J i Maria 16.30h

QUARTA CATALANA

dissabte
Tivenys-Fatarella 15.30h
Ebre E-Catalònia 17h
diumenge
Xerta-la Cava 12h
Arnes-Deltebre 16h
Ginestar-Amposta 16h
Benissanet-Vilalba 16h

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h. Resums: Ascó-Grama, Ullde-
cona-la Sénia, Camarles-Gandesa, Flix-R Bítem, 
Aldeana-Roquetenc i Benissanet-Vilalba. Convi-
dats: Serrano (la Sénia) i Gilabert (Ulldecona).

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó rebrà diumenge la 
Grama (12 h) en el primer 

partit de l’any a casa. Serà un 
nou examen per a trencar el 
malefici com a local. I és que 
l’Ascó, quan ja s’ha iniciat la 
segona volta, no ha guanyat 
encara al seu camp. Diumen-
ge, a més, inicia un cicle de 
sis partits seguits com a local, 
pels canvis de la primera volta 
per les reformes del camp. 

L’Ascó arriba al partit amb molta 
il.lusió i encoratjat pels darrers 
resultats. La victòria, en la últi-
ma jornada de l’any, al camp del 
Llagostera (1-3) va ser un bon 
impuls. I, dissabte passat, l’Ascó 
va empatar al camp del Grano-
llers (0-0) en un partit en què va 

anar de menys a més i en què va 
estar, en general, molt ferm en 
l’aspecte defensiu, tenint un pa-
rell d’ocasions per haver marcat.
Els quatre punts, en dos despla-
çaments, s’han de fer bons amb 
una primera victòria a casa, diu-
menge, contra la Grama. D’altra 
banda, el davanter Dani Pujol ha 
causat baixa del club, per motius 
laborals. 

L’Ascó ha de trencar el 
malefici com a local

NACHO, A L’ULLDECONA

La Rapitenca comença l’any 
diumenge vinent al camp 

de l’Almacelles (16.15h). L’ob-
jectiu passa per poder encade-
nar un altre resultat positiu en 
la lluita per sortir de la zona de 
descens.                                       
En el darrer partit de l’any passat, 
a casa contra el Júpiter, va de-
butar el davanter Demba Traoré. 
Ja vam avançar que hi havien 
dos jugadors més a punt de fit-
xar i ara ja són oficials. Es tracta 

del lateral esquerrà Edile, que va 
ser campió del món juvenil amb 
Nigeria, i el central Barri, que es-
tava al Vilassar.
Tot dos van jugar en el partit so-
lidari de divendres passat, con-
tra el Tortosa. Els rapitencs van 
guanyar per 2-1. Per diumenge 
vinent, és baixa per lesió Brayan. 
També ho serà Marquès, encara 
amb molesties. El davanter rapi-
tenc, Nacho Nuez, deixa el club i 
torna a l’Ulldecona.  

La UE Rapitenca fa dos 
fitxatges: Edile i Barri

Dani Pujol ha causat baixa de l’Ascó.

BALTASAR CAPERA, 

NOU TÈCNIC DE LA 

CAVA B

Després del descans, el pro-
per cap de setmana torna 
la competició. La setmana 
vinent, Més Ebre recuperarà 
la informació de cada equip, 
després del primer partit.
Una de les novetats que s’han 
produït en els darrers dies, al  
nostre futbol, ha estat el relleu 

a la banqueta de la Cava B. Bal-
tasar Capera és el nou entre-
nador. Sisco Martí, tècnic fins 
a finals de l’any passat, comen-
tava que “ho he deixat perquè 
em van presentar un projecte 
engrescador, amb gent jove 
que acabés del juvenil, alguna 
incorporació i amb peces del 
primer equip. Però això, per un 
motiu o un altre, no ha acabat 
de ser així. I la pèrdua d’il.lusió 
m’ha fet deixar-ho. Vull agrair 
la directiva i l’equip la pacièn-
cia i confiança que han tingut. 
Desitjo el millor per tot el club”. 
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TERCERA CATALANA
El president de la 
Cava, molt molest 
per l’arbitratge  a 
Corbera: “ens va robar 
el partit”

Agustí Rius, president de 
la Cava, està molt dolgut 

amb l’arbitratge del partit 
recuperat dissabte matí a 
Corbera (1-1). Els caveros es 
van avançar amb el 0-1 però el 
Corbera va empatar en temps 
afegit (94’).

Segons Rius, “crec que l’àrbitre, 
en general, no va estar bé per 
ningú. El seu criteri va ser desi-
gual i amb moltes errades que 
van condicionar. Però a nosal-
tres ens va perjudicar més, amb 
decisions determinants com la 
del gol de l’empat que va ve-
nir després d’una topada entre 
un jugador local i un nostre. I 
el local va fer-li una colzada al 
nostre. Era falta del jugador lo-
cal en l’acció prèvia al gol”. El 
president de la Cava afegia que 
“en acabar el partit, amb mol-
ta educació i moderació, vaig 
anar a parlar amb l’àrbitre. Em 
va comentar que el gol de l’em-
pat va arribar perquè va afegir el 
temps. No sé si es mofava, però 
no entenc perquè m’ho va dir 
d’aquesta forma, com si va afegir 
el temps perquè arribés l’empat. 
En qualsevol cas, ens va robar el 
partit”. D’altra banda, Agustí Rius 
també deia que “pel fred de la 
matinada, les línies del camp no 
es visualitzaven bé. I penso que 
l’àrbitre hagués hagut d’interve-

nir per solucionar-ho, com a mí-
nim a les de les àrees. Per últim, 
remarcar que no tenim res amb 
el Corbera ni la seua afició. Tot 
al contrari. Quan es va acabar el 
partit, aficionats locals també la-
mentaven l’arbitratge i ens deien 
que hi havia falta en el gol”. 

Des de Corbera aclarien que “si 
cada partit hem de mirar cada 
decisió d’un àrbitre, no acaba-
riem mai. L’àrbitre, dissabte, va 
tenir errades compartides i a la 
primera meitat ens va perjudicar 
més a nosaltres, amb diverses 
decisions, entre elles un penal 
no xiulat. I en la jugada del gol 
de l’empat no va haver cap ac-
ció per protestar, únicament va 
ser la darrera del partit, però dins 
del temps marcat. I sobre les lí-
nies del camp, és un efecte òptic 
que passa quan es juga pel matí 
i hi ha sol. Però les línies estaven 
ben marcades i, sobre tot contra 
sol, es veien perfectament”.

ENTITAT DE FUTBOL BASE

CANAL TERRES DE L’EBRE  

Edu Albacar anuncia la creació de 
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre

Comunicat de la junta del Jesús i 
Maria arran del programa Minut 91

Edu Albacar, exjugador de 
Primera divisió, va infor-

mar diumenge a Canal Terres 
de l’Ebre, a Minut 91,  que tira 
avant una nova entitat que 
es crea de futbol base: Futbol 
Formatiu Terres de l’Ebre. Un 
projecte que impulsa amb 
el president de la UD Jesús i 
Maria, Juan José Gilabert. 
Aquesta entitat estaria adreçada 
únicament a jugadors des de ca-
tegoria patufet fins juvenil.  Tot 
i ser un club independent, d’en-
trada estaria afiliat amb el Jesús 
i Mari. Edu Albacar va remarcar 
que comptaran amb dos equips 
per categoria i tres per futbol 
7. L’objectiu prioritari és ser se-
lectius i buscar la qualitat. Edu 
esdevindrà el director esportiu 
i farà personalment la selecció 
dels nous jugadors que s’haurien 
d’incorporar als ja establerts del 
club de l’Aube. També hi haurà 
un conveni de col·laboració amb 

un equip de primera divisió per 
a que jugadors puguen fer es-
tades i proves. El projecte ja ha 
començat a gestar-se i s’estan 
seguint els tràmits en aques-
ta direcció. No obstant, arran 

Juan José Gilabert, de tot l’en-
renou que s’ha creat arran del 
programa Minut 91, ha mani-
festat que “avui divendres farem 
una reunió i es convocarà una 
assemblea perquè el soci demo-

cràticament pugui decidir. Arran 
del programa ha existit confusió 
per si tot es va donar per fet quan 
encara falta plantejar-ho en as-
semblea”. Gilabert intervindrà 
diumenge en el programa Minut 
91 de Canal Terres de l’Ebre per 
parlar-ne. 

de l’entrevista a Edu Albacar, a 
Canal Terres de l’Ebre, de diu-
menge passat, no sembla que el 
projecte hagi acabat d’agradar a 
Jesús i Maria. De fet, així es ma-
nifesta en un comunicat emès 
ahir dijous i que es pot llegir a la 
part inferior d’aquesta plana. 

VERSIÓ CORBERANA 
Els locals, que van em-
patar en temps afegit, 
consideren que l’acció 
prèvia a l’1-1 va ser del 
tot legal 

AFILIAT AL J. I MARIA 
Juan José Gilabert, 
president de la UD Jesús 
i Maria, és l’impulsor 
del projecte, juntament 
amb Albacar

GILABERT: 
“Avui hi haurà una reu-
nió i està previst que es 
convoqui una 
assemblea perquè tot 
quedi aclarit”UD Jesús i Maria.

Edu Albacar va estar a Canal TE.

Agustí  Rius, president del CD la Cava

Arran de les declaracions que 
Edu Albacar va fer diumenge 
passat a Canal Terres de l’Ebre, 
al programa Minut 91, des de la 
junta directiva de la UD Jesús i 
Maria s’ha fet aquest comunicat:

“El passat dia 5 de gener de 2019 
es van produir unes declaracions 
al programa Minut 91 les quals 
han generat una certa contro-
vèrsia dins la nostra entitat es-
portiva. Des de la Junta Directiva 
ens veiem en la obligació de ma-
tisar les declaracions efectuades 
en la tertúlia.
És cert que hi ha hagut nego-
ciacions entre el President del 
club partidalenc i el senyor Edu 
Albacar, però en cap cas s’ha ar-
ribat a un acord total. L’objectiu 
d’aquestes negociacions, segons 
se’ns ha manifestat en diverses 
ocasions, ha estat que el senyor 
Edu Albacar es converteixi amb 

el nou director esportiu del Fut-
bol Formatiu i que continuï de-
senvolupant el projecte iniciat el 
passat mes de setembre.
Davant la possibilitat de la cre-

ació d’un “nou” club, des de la 
junta directiva, volem manifestar
que mai hem estat informats de 
tal efecte. Es va parlar de modifi-
car el nom del futbol base, però 
sense perdre la seva essència. 
Argumentar que no renunciarem 
mai al nostre nom, els nostres 
colors i el nostre escut.

Per últim, deixar clar que qual-
sevol decisió presa dins de l’en-
titat esportiva ha de ser validada 
per les mares i els pares i, con-
seqüentment, referendada per 

tots/es els/les socis/es. Atenta-
ment, La Junta Directiva de la 
UD Jesús i Maria”.

El president del Jesús i Maria, 
Juan José Gilabert, ha fet els 
seus aclariments en la notícia de 
la part superior.
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ENS HA DEIXAT 
SISCO TRULLEN
Va ser directiu (treso-
rer) del Club Deportiu 
Roquetenc durant tot el 
mandat de Joan Alegret 
(1995-2011), coincidint 
amb l’època més exi-
tosa del club. Després 
d’una llarga malaltia, 
ens va deixar dimecres 
als 59 anys. Presidia 
des de fa 30 anys la Lira 
Roquetense. També fou 
regidor d’Hisenda, quan 
Marià Gil era l’alcalde 
del municipi.

Sisco Trullen.

MÒNICA 
LLAMBRICH, 
PRIMERA 
PRESIDENTA DEL 
CE EL PERELLÓ

El president del Centre 
d’Esports El Perelló, 
Joan Mauri, va dimitir 
per motius personals i 
el seu relleu és Mònica 
Llambrich que es com-
verteix en la primera 
dona que presideix l’en-
titat en la seua història.
Curiosament, el marit 
de Mònica, David Palla-
rés, ja va ser president 
del CE Perelló anys 
enrera, quan l’ascens a 
Segona catalana.

FUTBOL BASE

CATEGORIA ALEVÍ

I Torneig Avatars Cup “VILA DE LA SÉNIA” en 
categoria infantil, disciplina futbol-8

El passat 29 de desembre, al 
camp municipal de La Sé-

nia es va disputar la 1ª edició 
del TORNEIG AVATARS CUP 
«VILA DE LA SÉNIA» , en ca-
tegoria INFANTIL i disciplina 
FUTBOL-8. Van participar-hi 
8 equips. El torneig organit-
zat entre el CLUB ESPORTIU 
FUTBOL AVATARS i el C.F. LA 
SÉNIA amb la col·laboració de 
l’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
va ser tot un èxit.
Segons Juanjo Serrano, res-
ponsable del Centre de Tecnifi-
cació d’AVATARS a La Sénia, “la 
idea d’aquest format de torneig 
va ser del club i quan ens van 
plantejar a l’Aleix Franch i a mi la 
possibilitat d’organitzar-lo, ens 
va semblar una idea genial, per-
què en categoria INFANTIL no 
hi ha gaire tornejos a les Terres 
de l’Ebre i estàvem segurs que 
podia tenir una bona acollida 
entre els equips, com així va ser-

El CD Tortosa va celebrar,-
durant les festes nadalen-

ques, la primera edició del 
seu Torneig de Nadal Solidari, 
en què la UE Rapitenca es va 
proclamar vencedora, després 
de superar en la final la UE 
Bordeta (3-0).

El certamen esportiu i solidari, 
en benefici del Banc d’Aliments 
de les comarques de Tarragona, 
i que va tenir lloc a l’Estadi Muni-
cipal Josep Otero de Tortosa, va 
comptar amb la participació d’un 
total de catorze equips en cate-
goria aleví, d’arreu de les Terres 
de l’Ebre, Tarragona, Lleida i el 

aquests nens i nenes. 
En categoria benjamí, el primer 
classificat va ser l’Avatars Aca-
demy, guanyant a la Riera per 
4-1. Per al tercer i quart lloc, 
el Tortosa va vèncer el Santes 
Creus per 2-4.
En prebenjamí, el Vilaseca fou el 
primer en superar per 3-0 l’Ava-
tars Academy. 
Per al tercer i quart lloc, el Santes 
Creus es va imposar a l’Ebre Es-
cola per 2-3.
Finalment, informar que el ben-
jami de l’Ampolla va guanyar el 
premi fair play del torneig dispu-
tat a les instal.lacions esportives 
de l’Aldea.

gràcies a tota l’organització i tots 
els col·laboradors. 
Els diners van ser destinats a la 

País Valencià, amb la presència 
destacada del Valencia CF.
 
Un altre torneig solidari

D’altra banda, el diumenge dia 
30 de desembre, a l’estadi la unió 
de l’Aldea, es va viure la segona 
edició de la AVATARS CUP ‘18. 
Un torneig organizat per Aleix 
Franch, en categoria preben-
jamí i benjami, amb un total de 
16 equips, en el que l’objectiu va 
ser la recollida de beneficis per 
una causa solidària: CAP NENA I 
NEN SENSE JOGUINA AQUESTS 
NADALS. 
Es van poder recollir 460 euros, 

ho. Hi ha aspectes millorables, 
en som conscients i els tindrem 
en compte per a pròximes edi-
cions, ja que tant AVATARS com 

AVATARS A L’ALDEA
Organitzat per Aleix 
Franch, fou un altre 
torneig solidari, benjamí 
i prebenjamí: ‘cap nena i 
nen sense joguina’

La Rapitenca es va 
imposar en el torneig 
de Nadal solidari del 
Club Deportiu Tortosa

‘UN ÈXIT’
El CF la Sénia vol 
potenciar aquest nou 
format de torneig: ‘va 
tenir molt bona 
acceptació entre els 
equips participants’ 

el C.F. LA SÉNIA volem potenciar 
aquest nou format de torneig. A 
més, des de l’organització vo-
lem destacar la participació de 
l’equip del TECNIFUTBOL de 
SALOU,  format per noies, la qual 
cosa ens sembla que li va donar 
un valor afegit al torneig”. 

Creu Roja, entitat que es va en-
carregar de comprar i repartir 
totes aquestes joguines per tots 

Equips de l’Ebre Escola, campió, i del Tecnifutbol Salou, subcampió.

Aleví de la Rapitenca, campió del torneig solidari organitzat pel CD Tortosa.

NOTÍCIES 
BREUS
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JUGADOR
DIDAC RIUS
ROBERT LÓPEZ
ELOI
ÀLEX ALEGRE
ALEIX SAMPER   
VERSIANO
JONATAN LÓPEZ
SERGI AURÉ 
TOMÀS SENTIS
ALBERT ALEGRE
ALEIX VIZCARRO
MIKAEL DIEGUEZ
REDOANE
LLUC PEPIOL
DAVID ROSALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE ALDEANA
Nº P.

6
1
7

2
9

3
1
1

G. JUGADOR
JORDI ROCA 
MARC PERELLÓ
GUILLEM 
DAVID GALLEGO
JOEL SARMIENTO
TORRES 
MANOLO  ABRIL 
SAMU BLANES
DAMIÀ 
ÒSCAR RUIBAL 
ERIK GARRIDO
GERARD FRANCH
DAVID RAMÍREZ
ERIC MARTI
AITOR ARASA 

31
28
26
24
24
24
18
14
12

9
8
8
5
5
4

36
34
26
19
18
16
13
12
12
10

9
9
9
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF L’AMPOLLA
Nº P.

3
3

15
1
2
2
9

2

G. JUGADOR
QUIM CARDONA
ARNAU BERTOMEU
ARNAU BELTRAN
ISAAC  
JONATAN 
ÒSCAR R.
SERGI GALERA
SERGI JOSÉ MOYA
CARLES KADER
MANEL VIZCARRO
VICTOR CALSINA 
ERIC FORNÓS 
JOSU RIGAL
FRAN CORELLA 
MARC AYUSO

37
31
23
21
21
16
16
16
14

8
7
6
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF AMPOSTA
Nº P.

5
2

4

1

7
4

1

1

G. JUGADOR
ARTUR  GODIA
PATO
MARCEL
EUDALD BRULL
VICTOR MIRANDA 
SERGI MASQUE 
VICTOR
DANI PUJOL 
PEKE 
SARDÀ
SERGI LÓPEZ
XAVI JAIME
RICARD 
XAVI TOLDRÀ
JOSEP RAMON

38
36
27
24
24
21
20
13
13
12
12
11
10
10

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

FC ASCÓ
Nº P.

1

1

1
6

1
2

2

1

G. JUGADOR
XAVI FAGES
SAM GARCIA 
XAVI CALLAU
SERGI BRULL 
HÉCTOR 
RAMON PITARQUE
SERGI CALLAU
SERGIO SERRET
FLORIN TAIDER
TONI CALAFAT 
JORDI LLAÓ
PEPE 
JORDI BOYER
ERIC BUSQUETS
JEFERSON BRAVO

58
56
21
16
12
12
10
10

9
8
7
7
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

SCER AMETLLA
Nº P.

3
2

2

1

4

3

1

G. JUGADOR
EDGAR OLVERA
EDU ESCOTÉ 
ADRIÀ SUÑER
ALEIX ALMESTOY
PAU ABASOLO
ELOI  ALMESTOY
NIL GARCIA
JORDI VILANOVA
JOSE LUIS OLIVA
ADRIA SUÑE
ALEJANDRO 
MARC CASTELLVÍ
QUIM TORNÉ
ALBERT VALLESPÍ
RENATAS 

47
38
34
34
23
12
12
10

9
6
5
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF BATEA
Nº P.

4
2

5

2
1
3
2

3

G.

JUGADOR
PAU SANSALONI 
SERGI ISMA DIAZ
VICTOR PUJOL  
JESÚS FERRERES
LEO AMADOR 
SERGI REALES  
JOSÉ LUIS  
JAUME CURTO
SAMU GARCIA
CARLOS 
CARLOS IVAN R.
DANI SAEZ 
RAUL TEIXIDÓ 
VICTOR REALES
AITOR ARASA

26
26
23
22
22
21
16
15
15
11
10

9
8
8
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CAMARLES
Nº P.

1
1
7
5

5
2
6

5
1
2

G. JUGADOR
ELVIS  MACHIN 
ORIOL LAVELLA
FERNANDO MAÑA 
LACHEM OUHDADI
ANDRÉS CAMILO
ENRIC
ALEJANDRO 
RICARD MAÑA 
IVAN 
ÀLEX BARRENA
DAVID
JORDI LÓPEZ
GERARD CAMPOS
ÒSCAR LAHOZ
ROGER AUBANELL

39
35
25
23
15
14
12
12
11
6
4
4
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CORBERA

Nº P.
1

15

1
3

1
2
4
2

2
3

G. JUGADOR
NACHO
TINI
XIXO
PERE MARTINEZ
LUIS GARCIA
MARC ANDREU
ÀNGEL DE DIEGO 
CARLES SALINAS
DANI ROBLES
MAGÍ ANDREU
PERE JORDA
ARNAU DE  PRADA 
MARCEL 
AMADOR VOCES
CACO CASALS 

48
41
23
18
17
14
13
12
12
11
10

8
7
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

JE FLIX
Nº P.

2
6

4
11

1
2

10

2
3

G. JUGADOR
JAUME GUMIEL 
ENRIC UBALDE
DAVID ROJAS 
MOHAMED 
VICTOR VILA
ADRI SALES
JAUME GUEROLA 
JOSEP 
RAUL SAUMELL
MARC BLANCH
ORIOL VALLESPÍ
CARLES LLARCH
DANIEL TOMÉ
ROBERT COSTA
PAU ANDREU

39
32
28
22
19
17
14
14
13
10

9
8
8
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF GANDESA
Nº P.

4
1

8
2
7

1
4
1

1

G. JUGADOR
PAU GONZALEZ
OUSSAMA KADRI
ALEIX ROYO
MIQUEL
NIL SABATÉ
ORIOL RUIZ
GERARD BALADA
MIGUEL CANA
JOAN MARTINEZ
JOSEP VIVES 
ROGER GARCIA
YASSINE
JOAN CALLARISA
XAVI ROYO
AITOR CARDONA

34
32
29
21
19
16
14
12
10
10

9
7
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

FC GODALL
Nº P.

1
7

1
8
1
1

1

G. JUGADOR
MOHA CISS
DAVID COSIDO  
XESCU
MANU
GERARD MORENO 
KAZU
MARC PRADES
LLUÍS ESPINACH 
ALEIX ROBERT 
MARC MIRÓ
QUIM BONET
DANI FERNÁNDEZ 
LEANDRO ROVIRA  
VICTOR    
ENRIC

34
28
25
22
17
17
17
14
13

9
9
8
8
8
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF CATALÒNIA
Nº P.

1
8

6
2
2

1

G.

JUGADOR
SOUFAINE 
ORIOL PRAT
QUIM BRU 
MARC LUCERO 
SERGI BO
ROGER RIUS
RONALD
MUSTAPHA
ADRIÀ VALLSELS
ISAAC LLAÓ   
DANI GRAU
JORDI BORRAS
JUAN CARLOS  
JORDI BERBEGAL
PAU MONCLÚS

46
29
26
24
24
19
15
15
14
12

7
5
5
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UD JESÚS I MARIA
Nº P.

10
4
3
2

11
3
1

1
1

G. JUGADOR
SERGI GRAU
EDGAR SAMPER
FERRAN ROIG
GUILLEM C.
JOAN RAMON 
ALEIX ZARAGOZA
JOSE MARI
MANELET TOMÀS
RAIMON FOSCH
ROGER SOLA  
SERGI GILABERT
JOSEP CASANOVA
SERGI CURTO
MARCEL ESPANYA
ROGER ANTO

40
28
26
16
14
11
9
9
9
7
7
6
5
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD LA CAVA
Nº P.

1
8

13

6
1
1
1

2

2

G. JUGADOR
DAVID CALLARISA
SERGI GASPARIN
GERARD ESTRELLA
ISAAC RODRIGUEZ
ÒSCAR QUEROL
POL RODRIGUEZ
KEVIN MORENO
ERIC ALARCÓN
MARC LLEIXÀ
IVAN CAPITAN
RAUL ISTOC
GERARD GAVALDÀ
MONFORTE
XAVI POMADA
JOAN ZARAGOZA

45
32
28
24
21
16
16
11
7
7
6
5
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF LA SÉNIA
Nº P.

14
2
2

1

2

3

G. JUGADOR
FRANCESC TOMÀS
JOEL RODRIGUEZ
EDUARDO ROIG
CARLOS ROCA
ERIC SAFONT
JUAN CORTES
ROBERT CARLES 
ÀLEX CURTO 
PAU TOMÀS
RODRIGO 
ARTURO
DANI ACCENSI
MARC SUAREZ
ALEIX CAMPOS
DANI FLUIXÀ

33
23
22
18
18
18
18
15
14
14
11
9
8
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF MASDENVERGE
Nº P.

5

2
1
2
1
1

1
4

1

G. JUGADOR
GERARD  ROIGÉ 
AGUS FORNÓS
JOAN BARRUFET 
FREDE GINÉ 
MARC VERNET
XAVI FUERTES 
ALEXIS PEDRAZA
ÀLEX CLUA  
JOAN BATISTE 
JAUME GUIU 
FERRAN  
YASSINE AYADI 
EDU LLOP 
ALEIX MUÑOZ 
PAU MUÑOZ

28
27
26
25
18
16
15
14
14
13
12
11
8
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

C AT MÓRA NOVA
Nº P.

6
18

2

2

3

G.

JUGADOR
IMANOL GOMEZ
JUAN MADERO
FÈLIX CHORTO
RAMON IBAÑEZ
SERGI VILA
QUIM VILA
ÒSCAR NOGALES 
ÀLEX CABRE
JORDI LÓPEZ
ISAAC MARTIN
JAUME SORIANO
ÀLEX CABALLOS
DANI CALVO
XAVI REVUELTA 
POL BLADÉ

47
35
28
27
22
19
14
12

9
5
5
4
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

OLIMPIC
Nº P.

17
2
1
1
3

1

2

1

G. JUGADOR
VICENT BRULL
RAUL GARCIA
JOAB FATSINI 
ERIC BRULL 
DIDAC SUBIRATS
DAVID FLOX
ÀLEX RÒDENAS
JACK CID
JORDI GILABERT
ERIC BARBERÀ
JUSI
JONATAN RUIZ
HUGO PÉREZ
CRISTIAN
MARC MARTI

32
28
26
24
23
18
16
15
15
13

9
7
6
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CE PERELLÓ
Nº P.

3
2
4
1
3
1

4

2
10

4

3
3

G. JUGADOR
IVAN GASPARIN
ALEX FORÉS 
XAVI MARQUÉS
VILLA 
JOAN SABATÉ
PACHU 
MATA
DILLA 
XAVI ANELL
IKER ANSO
BRAYAN 
MARC BLASI
RAUL ISTOC
PEKE
JOSE LUIS RUIZ 

39
24
22
22
21
20
17
16
14
12

9
7
6
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE RAPITENCA
Nº P.

1
1

7
1

5

1
2

1

G. JUGADOR
ROGER A.
JOSEP RAMON 
FERRAN BUERA
JOSEP REVERTÉ
ALEX LÓPEZ
RICHARD
CARLES TORNEL 
MATI
ÀNGEL
PAULINO
XAVIER BERANUY
JOEL PALOMA
ERIC QUEROL
SERGI CHALÉ 
PAU CARCELLER

36
29
27
26
24
23
22
16
14

9
4
3
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

RAPITENCA B
Nº P.

4
9

10
11
10

1

1

1

G.

JUGADOR
IVAN VALLES
JOSEP CALLAU
CENTELLES
AHMED
GENÍS VALLS
PAU MUÑOZ  
JAUME MIRAVET
SAUL LÓPEZ
XAVI PASTOR
IVAN ARASA 
ERIC BERNAD 
AMADO CLOTET
JOSE MULET
AGUSTI
CARLES SOLER  

27
26
24
23
21
21
16
16
15
10

7
5
5
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF S. BÀRBARA
Nº P.

7
1
1

6
1
2
1
1

2
1

G. JUGADOR
ERIC FERNANDEZ
MURRI 
ARNAU PARDO
DAVID NIETO
JOEL CHERTA
MARC PARDO
EDU ALCABAR
CARLOS CURTO 
MARC MASDEU
ABRAHAM
JOAN PUJOL
MARC TOLEDO   
JOAN NAVARRO  
ORIOL BERTOMEU
JUANJO MAGRIÑA   

34
30
21
17
16
16
15
14
14
11
9
9
7
6
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE S. JAUME
Nº P.

8

3
1

3

2
2

1

G. JUGADOR
ANTONIO DOMI.
ALEIX SALVADÓ
SERGI DURAN
JORDI TOMÀS
URI BENITO
SERGI ESCODA
MANOLO PUIG
POL BENITO
ALEJANDRO
DANI BEL
CRISTIAN DIAZ
JOSEPH ONGOLA
DE LA TORRE
MARC GARCIA
URI BENITO

24
22
22
20
20
18
17
13
12
12
11
7
6
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD TORTOSA
Nº P.

1
4
1
1
2
3

1
3
1
2

2
1
1

G. JUGADOR
GUSTAVO
IVAN GONZÁLEZ
MOHA HADRI
CRISTIAN ARASA
IVAN PÁEZ 
ALBERT  CASTELL 
FRAN REOLID 
PAU MORERA
ION OSLABANU
ALEX PASALAMAR
DAVID BLANCO
EDGAR SAMPER
PAU CASTRO
MUNTA
JOAN CANALDA

54
28
23
18
18
15

8
8
6
5
5
5
4
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CF ULLDECONA
Nº P.

7
3
2
4
4

1

1
1

G.

JUGADOR
ALEIX CHAVARRIA
PAU GALIANA  
SERGI BEL  
ALEIX REOLID
EMILI
XEXU 
JOTA 
EUGENI
PAU RODA
VICTOR 
ÀLEX GUARCH
DANI PORCAR  
MOHA 
MARC VILARROYA
ORIOL

44
27
24
23
22
19
14
12
12
10

5
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

UE R BÍTEM
Nº P.

2

2

9
1
1
7
2
4

4
1
1

G. JUGADOR
MAIKEL 
IVAN ARASA
ÒSCAR
FRAN JULVE 
MARTI FARRENY
MANEL  VENTURA
ALEX INIESTA
CRISTIAN
ROGER TURCH
JORDI VALLS
PERE NACHER
PERE PITARCH
CEESAY SAKOU
GERARD CID
ARNAU

31
29
28
24
22
20
15
11
10

9
8
8
7
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 

CD ROQUETENC
Nº P.

3
1

11
1

2
1

1

1

G.

Pato, jugador de l’Ascó.

Marqués, de la Rapitenca. Quim, de l’Amposta.

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(per ordre alfabètic) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS) JO

AQ
U

IN
 C

EL
M

A
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*El jugador Victor Bertomeu, 
de l’Ascó, va rebre una ofer-
ta d’un equip ebrenc i no és 
l’Amposta.

*Com ja vaig predir abans 
de començar la tempora-
da, Nacho no ho tindria fàcil 
per ser titular a la Rapitenca. 
Va ser un error deixar l’Ull-
decona. Ara torna a aquest 
equip. Quina pena que a la 
seua localitat no s’aposti per 
ell, que fa tres campanyes va 
ser el tercer golejador a la 
Rapitenca i això que només 
va jugar 9 partits de titular. 
Jo sé perquè no triomfa a la 
Rapitenca, però m’ho callo.

*Dos desitjos de dos juga-
dors per a l’última jornada 

d’aquesta temporada: Kevin, 
porter de la Sènia, jugar de 
migcampista i Vicent, defen-
sa del Perelló, de davanter.

*Dues persones que van es-
tar molt unides futbolística-
ment però que per circus-
mtàncies la seua relació es 
va trencar, el dia 31 es van 
trucar. Això és el bonic de la 
vida, el saber mirar endavant 
sense rancúnia.

*Vaig contrastar la informa-
ció amb el president d’un 
club preguntant si seguia un 
director esportiu i als pocs 
minuts el mateix director em 
va contestar: “Tranquil, se-
gueixo” . Surrealisme total.

*La Rapitenca fitxa a un da-
vanter de 1a catalana que no 
va marcar cap gol la passa-
da temporada i que va ju-
gar 8 partits de titular a la 
Montañesa i 20 va estar de 
suplent. Jo, de futbol, cada 
vegada n’entenc menys.

*El calvari del jugador Jan de 
l’Amposta ha estat dur per la 
seva lesió. Va recuperar-se 
i va tornar a jugar, un any 
després. Però una vegada va 
tornar, el club ha decidit do-
nar-li la baixa perquè havien 
dos laterals i es va dir que hi 
haurien baixes.

*Victor Garrido, jugador del 
Riudoms, està en l’agenda 
de diversos equips ebrencs.

TOP SECRET

*Els líders de Segona, fins ara, d’aquesta temporada, han estat cinc 
vegades el Tortosa, dos la Pobla de Mafumet, una l’Ampolla i 7 el Valls.
*Els equips més en forma en les últimes sis jornades: Valls i Catllar 
amb 16 punts, Amposta 15, Gandesa 12, Ampolla i Camarles 11, Vi-
la-seca i Móra la Nova i Tortosa 10, Reddis i Ulldecona 9, la Sénia 7, 
Riudoms 5, Vendrell i Canonja 4, Pastoreta i Torreforta 3 i Pobla 1.
*En mes i mig, tres fitxatges per a l’Ulldecona: Rovira, Munta i Nacho. 
L’anecdòtic és que la temporada passada ja estaven en aquest equip. 
I si calen dos fitxatges més per salvar l’equip es faran.
*L’Ampolla, Valls, Móra Nova i Catllar, invictes al seu feu.
*En els últims 16 enfrontaments entre Ulldecona i La Sénia, només 
dues vegades ha guanyat l’Ulldecona. Diumenge, al derbi, guanyarà 
l’Ulldecona.
*Peke, ex míster del Vilaseca, va fitxar pel Riudoms i fa tàndem amb 
Lucha.
*Renovació obligada a l’Ametlla, per les baixes. Ha tingut 6 altes en 
poques setmanes: Sergi Cid, Yassine, Quiñones, Castelló, Edu Maes-
tre i Jeferson.
*Quin potencial ofensiu té l’Olímpic amb el darrer fitxatge, Jordi 
López, procedent de l’At. Valls i Corbera. López, Caballos, ja recupe-
rat, i Imanol. Bon trident.
*El Perelló es planteja fitxar un killer.
*Després de dos anys, debut en l’últim partit de l’any passat amb l’Al-
deana de Josep Uliaque.
*La Rapitenca B està intentant fitxar un jugador per reforçar-se.

SEGONA I TERCERA EN OFF

Trobada futbolera. Hernan Torta, exjugador de l’Amposta anys 70, Tarrazona, Jordi Fabregat, Sinto, Josep Forcadell, 
Albert Ferrando (fill del que fou jugador de l’Espanyol i Granada), Teixidó i Juanjo Navarro, exjugador de l’Amposta, 
la Cava i Tortosa.

EQUIP
Camarles
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ebrewww.mesebre.cat

JOAQUIN CELMA

Top Secret

Equip 
CF CAMARLES

*El jugador Victor Bertomeu, de l’Ascó, va rebre una oferta d'un equip ebrenc i no és
l'Amposta.
*Com ja vaig predir abans de començar la temporada, Nacho no ho tindria fàcil per ser titu-
lar a la Rapitenca. Va ser un error deixar l’Ulldecona. Ara torna a aquest equip. Quina pena
que a la seua localitat no s’aposti per ell, que fa tres campanyes va ser el tercer golejador a
la Rapitenca i això que només va jugar 9 partits de titular. Jo sé perquè no triomfa a la
Rapitenca, però m'ho callo.
*Dos desitjos de dos jugadors per a l'última jornada d'aquesta temporada: Kevin, porter de
la Sènia, jugar de migcampista i Vicent, defensa del Perelló, de davanter.
*Dues persones que van estar molt unides futbolísticament però que per circusmtàncies la
seua relació es va trencar, el dia 31 es van trucar. Això és el bonic de la vida, el saber mirar
endavant sense rancúnia.
*Vaig contrastar la informació amb el president d’un club preguntant si seguia un director
esportiu i als pocs minuts el mateix director em va contestar: "Tranquil, segueixo" .
Surrealisme total.
*La Rapitenca fitxa a un davanter de 1a catalana que no va marcar cap gol la passada tem-
porada i que va jugar 8 partits de titular a la Montañesa i 20 va estar de suplent. Jo, de fut-
bol, cada vegada n’entenc menys.
*El calvari del jugador Jan de l'Amposta ha estat dur per la seva lesió. Va recuperar-se i va
tornar a jugar, un any després. Però una vegada va tornar, el club ha decidit donar-li la baixa
perquè havien dos laterals i es va dir que hi haurien baixes.
*Victor Garrido, jugador del Riudoms, està en l'agenda de diversos equips ebrencs.

sss*

*Els líders de Segona, fins ara, d'aquesta temporada, han estat cinc vega-
des el Tortosa, dos la Pobla de Mafumet, una l’Ampolla i 7 el Valls.
*Els equips més en forma en les últimes sis jornades: Valls i Catllar amb
16 punts, Amposta 15, Gandesa 12, Ampolla i Camarles 11, Vila-seca i
Móra la Nova i Tortosa 10, Reddis i Ulldecona 9, la Sénia 7, Riudoms 5,
Vendrell i Canonja 4, Pastoreta i Torreforta 3 i Pobla 1.
*En mes i mig, tres fitxatges per a l’Ulldecona: Rovira, Munta i Nacho.
L'anecdòtic és que la temporada passada ja estaven en aquest equip. I si
calen dos fitxatges més per salvar l’equip es faran.
*L’Ampolla, Valls, Móra Nova i Catllar, invictes al seu feu.
*En els últims 16 enfrontaments entre Ulldecona i La Sénia, només dues
vegades ha guanyat l’Ulldecona. Diumenge, al derbi, guanyarà l’Ulldecona.
*Peke, ex míster del Vilaseca, va fitxar pel Riudoms i fa tàndem amb
Lucha.
*Renovació obligada a l’Ametlla, per les baixes. Ha tingut 6 altes en
poques setmanes: Sergi Cid, Yassine, Quiñones, Castelló, Edu Maestre i
Jeferson.
*Quin potencial ofensiu té l'Olímpic amb el darrer fitxatge, Jordi López,
procedent de l’At. Valls i Corbera. López, Caballos, ja recuperat, i Imanol.
Bon trident.
*El Perelló es planteja fitxar un killer.
*Després de dos anys, debut en l'últim partit de l'any passat amb
l’Aldeana de Josep Uliaque.
*La Rapitenca B està intentant fitxar un jugador per reforçar-se.Trobada futbolera. Hernan Torta, exjugador de l’Amposta anys 60, Tarrazona, Jordi Fabregat, Sinto, Josep Forcadell (fill d’Albert,

que fou jugador de l’Espanyol i Granada), Teixidó i Juanjo Navarro, exjugador de l’Amposta, la Cava i Tortosa. 
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PREPARACIÓ:

Coure els pits de pollastre: quan la planxa estigui ben calenta po-
sar els pits i a foc fort segellar els dos costats. Quan estan ben 
daurats, baixar el foc a baix-mig i tapar. Deixar coure una estona, 
banda i banda, fins comprovar que estan cuits. Reservar. Mentre 
es refreda el pollastre picar els tomàquets secs rehidratats i l’en-
ciam i finalment, barrejar amb el pollastre picat. En un altre bol, 
barrejar la maionesa, la mostassa, el sucre i el rajolí de vinagre. 
Remenar bé. Agafar les fajitas, una per una, i pintar amb la barreja 
de mostassa, posar a sobre el farcit i enrotllar. Doblegar els ex-
trems cap a dins i enrotllar prement. Es poden posar a taula sen-
cers, tallats per la meitat o bé a rodanxes. Acompanyar de la salsa 
que ha sobrat per si algú se’n vol posar més. Bon profit!

WRAPS FARCITS 
DE POLLASTRE

INGREDIENTS

• 2 pits de pollastre
• enciam
• tomàquets secs rehidra-

tats
• 4-5 fajitas
• Per a la mostassa:
• 3 cullerades soperes de 

maionesa
• 2 cullerades soperes de 

mostassa dolça
• 1/2 cullerada sopera de 

sucre
• 1 rajolí de vinagre de Jerez
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L’HORÒSCOP SUDOKU

SOPA DE LLETRES

 AGENDA D’ACTIVITATS I ACTES DESTACATS A LES TERRES DE L’EBREMÉS EBRE RECOMANA

TELÈFONS D’INTERÈS:

112

EMERGÈCIES

MOSSOS D’EQUADRA

BOMBERS

URGÈNCIES

(AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

SAGITARI 20/3 AL 19/4

LLEÓ 20/3 AL 19/4

BESSONS 20/3 AL 19/4

TAURE 20/3 AL 19/4

BALANÇA  20/3 AL 19/4

AQUARI  20/3 AL 19/4

VERGE 20/3 AL 19/4

CRANC 20/3 AL 19/4

PEIXOS 20/3 AL 19/4

ESCORPÍ 20/3 AL 19/4

CAPRICORN  20/3 AL 19/4

Estàs una mica capficat amb 

un viatge o un trasllat. Vés prepa-

rant-ho de mica en mica i avançaràs 

feina. Això reduirà l’estrès i l’angoixa. 

Captes el més subtil amb facilitat.

Mires el futur amb il•lusió i et pre-

disposes als canvis per poder assolir 

el que planeges. No permetis que 

algun familiar, sabotegi les teves as-

piracions professionals.

Tens la porta oberta a exposar, 

vendre, donar a conèixer... En resum, 

els altres estan ara més receptius al 

que ofereixes. Aprofita-ho si has de-

cidit sortir de l’anonimat.

És un moment de canvis i transfor-

macions profundes. També de coses 

que no saps com expressar. Però tot 

és temporal i en sortiràs reforçat. En 

la família tens un bon aliat.

Et volta pel cap seguir estudiant. 

Sents que aprendre alimenta la 

teva confiança i estima personal i et 

fa sentir millor. Trobada amistosa amb 

possibilitat d’anar a més.

La sort es presenta en el transcurs 

d’un viatge o un desplaçament habi-

tual. El cas és que ho pot fer en mo-

viment. Si vens d’un període apàtic, 

millora de l’estat d’ànim.

Vius un moment prou especial, 

amb alguns encontres que trans-

cendiran cap al futur. L’instint a flor de 

pell pot garantir que vegis més enllà 

en les intencions dels altres.

La recerca de treball o els objectius 

laborals sembla que resisteixen una 

mica i et donen més feinada del que 

pensaves. Comptes amb algun ajut, 

especialment de la parella.

Els fills poden ser el punt d’atenció 

més important. Sobretot si són ado-

lescents i del sexe masculí, sentiràs 

que t’absorbeixen l’energia. Millores 

en el sector laboral.

Hauràs de dir no a alguna persona 

que no respecta la teva opinió. Amb 

fermesa i utilitzant el disc ratllat com 

a manera de reafirmar-te, avançaràs 

cap als teus interessos.

Compte amb els cunyats o cunya-

des. Poden posar-se una mica insis-

tents però és important que no perdis 

la calma per evitar perjudicar la teva 

relació amb altres familiars.

ÀRIES 20/3 AL 19/4

Assumptes familiars et poden tenir 

ben ocupat. D’una banda pots viure 

certes angoixes que no saps molt bé 

com resoldre i de l’altra, vivències de 

gran contingut afectiu.

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

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
SCORT

ACOMPAÑAMIENTO
CENA, VIAJES, 

DISCRETO, 
SOLO PERSONA

SERIA Y FORMAL
664 149 258

TORTOSA
CATALANA 

MASAJISTA
JOVEN,

MASAJES
COMPLETOS

PRECIOS
ECONOMICOS 

CADA DIA 10H 20H
664 149 258

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Venc cadira 
de rodes
elèctrica

minusvàlid.
Estat nou

.
TELEF.

977 70 02 79 

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

MASAJES 
EYACULANTES

discretos/económicos

680 937 686
TORTOSA

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
SCORT

ACOMPAÑAMIENTO
CENA, VIAJES, 

DISCRETO, 
SOLO PERSONA

SERIA Y FORMAL
664 149 258

TORTOSA
CATALANA 

MASAJISTA
JOVEN,

MASAJES
COMPLETOS

PRECIOS
ECONOMICOS 

CADA DIA 10H 20H
664 149 258

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Venc cadira 
de rodes
elèctrica

minusvàlid.
Estat nou

.
TELEF.

977 70 02 79 

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

MASAJES 
EYACULANTES

discretos/económicos

680 937 686
TORTOSA

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou
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plaça Joaquin Bau)
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CATALANA 
SCORT

ACOMPAÑAMIENTO
CENA, VIAJES, 

DISCRETO, 
SOLO PERSONA

SERIA Y FORMAL
664 149 258

TORTOSA
CATALANA 

MASAJISTA
JOVEN,

MASAJES
COMPLETOS

PRECIOS
ECONOMICOS 

CADA DIA 10H 20H
664 149 258

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
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IMMEDIATA.

619 049 038

Venc cadira 
de rodes
elèctrica

minusvàlid.
Estat nou

.
TELEF.

977 70 02 79 

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
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estrenar.45.000€
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MASAJES 
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TORTOSA
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LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES
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ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

RELAX

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

SERVEIS

SERVEIS

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES

INDIVIDUALES,
TRATO 

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:

plaça,1 d'Octubre
(antiga

plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAjES 
COMPLETOS CON

BEBIDA 50€
DISCRETO 

Y BuEN TRATO
664 149 258

OfERTA
TORTOSA MASA-

jES CAMILLA
DEPORTIVOS,

ERóTICOS 20€
TODOS LOS DIAS

10H A 20H
643 766 439

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AuRORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIxOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAjOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
quALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habi-

tacions, cuina i
menjador, bany i

traster. Zona
darrere estació
autobusos i nou

Cap. Reformat per
estrenar.45.000€
Tel. 645 888 266 

CASA 
LA MARIPOSA

CHICAS 
LATINAS

24 HORAS
DISPONIBLES

671 363 108

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.
691 30 22 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

SE VENDE
Casa adosada,

Urbanización Torre
D’En Gil, ROQUETES.

Excelente orienta-
ción, cuatro habita-

ciones, comedor, dos
cuartos de baño,

cocina, magníficas
terrazas, zona de

ocio con barbacoa y
garaje.

A 500 m. de cole-
gios, instituto y pabe-

llón polideportivo.
Precio 169.000

euros.

Teléfono contacto:
617954056
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sones que l’encapçalaran. I jo, 
com no pot ser d’altra manera, 
estic a la seva disposició. El meu 
oferiment està fet. Si és al primer 
lloc, allí estaré, i si es creu que 
és millor que l’encapçali un al-
tre candidat, estaré a disposició 
de la llista, evidentment. El meu 
compromís és treballar per al 
poble, no per a mi mateix.
El motiu de voler tornar a ser Al-
calde és, com he dit abans, per-
què una legislatura és poc temps 
que poder complir tot un pro-
grama electoral. Nosaltres no 
només pensàvem actuar per mi-
llorar la qualitat de vida dels ciu-

L’entrevista permet conèi-
xer l’alcalde/alcaldessa, de 

cara a les pròximes eleccions 
municipals del maig 2019, 
com a persona explicant la 
seva trajectòria, motivacions, 
visió de territori, país, reptes, 
objectius.

Avui entrevistem a Josep M. Bui-
xeda Ruana, alcalde d’Ascó des 
del 2015. Buixeda va néixer a 
Ascó el 1974 i actualment també 
és President de la MADE, la Mesa 
d’Alcaldes de l’Energia.

Quin seria el seu balanç per 
aquesta legislatura?
És positiu i molt intens. Podríem 
dir que una mica curt perquè els 
primers vuit mesos van ser de 
presa de contacte. Hem engegat 
molts projectes i hem complert 
moltes de les fites del nostre 
programa electoral. Hem incidit 
sobretot en les actuacions i ne-
cessitats envers les persones.

Per a les properes eleccions 
municipals es torna a presen-
tar per alcalde. Per què?
Ja ho vam dir a la televisió local, 
a Vídeo Ascó Televisió. La meva 
intenció és tornar-me a presen-
tar, però la decisió no l’he de 
prendre jo, sinó que ho ha de fer 
el meu grup, la FIC. En les pròxi-
mes setmanes es reunirà tota la 
llista i es decidirà qui són les per-

tadans, també hem de generar 
una infraestructura que ens porti 
cap a un futur més clar i que ens 
doni ingressos que no vinguin de 
la central nuclear i, per un altre 
costat, que també ens doni més 
benestar. Això vol dir que neces-
sitem més temps per acabar de 
complir el nostre programa.

Quins han estat els eixos 
principals del seu programa 
i quins seran els projectes de 
futur? Un pas endavant cap 
al futur és el complex hote-
ler, gastronòmic i de lleure 
que serà l’alternativa al tan-
cament de la nuclear?
Ha estat treballar en tres fronts: 
per a les persones, millorar la 
qualitat visual del poble (car-
rers, entorn, millora del paisatge 
i urbanística) i buscar un futur 
que ens asseguri que es podran 
mantenir les infraestructures 
quan tanquin les nuclears.
Treballar per a les persones ha 
estat el més fàcil perquè només 
depenia de nosaltres i ja està en 
marxa. Hem millorat molt l’as-
sistència de les persones grans 
a la llar amb una sèrie d’ajuts i 
subvencions. També hem pro-
mogut el comerç local amb uns 
vals que ara són de 1.000 euros 
anuals per a totes les cases amb 
comptador de la llum, entra al-
tres actuacions.
Pel que fa a les infraestructures 

«HEM INCIDIT 
SOBRETOT EN 
LES ACTUACIONS 
I NECESSITATS 
ENVERS LES 
PERSONES»

hem actuat a llocs on feia temps 
que no s’hi feria res. Arranja-
ments, accessos, uniformitat 
urbanística, zones esportives i 
lúdiques, actuacions paisatgísti-
ques i turístiques. Com veieu, de 
projectes n’hi ha molts. Per això, 
la nostra voluntat és repetir per 
continuar el camí iniciat.
En tercer lloc, el gran projecte 
és el Complex d’Ascó. Serà un 
complement a altres actuacions 
i la infraestructura que ens ha de 
garantir la viabilitat de la resta 
que ja tenim. Si volem incidir en 
el turisme amb les fires i en els 
actes culturals com la Setmana 
Cultural i l’Ascó Jazz Festival, 
hem de crear places hoteleres 
i restauració que ara no tenim i 
que són imprescindibles per ge-
nerar més riquesa.

Els valors de fer política mu-
nicipal: Quin paper ha de ju-
gar l’alcalde, alcaldessa en 
el món municipal pel futur 
del nostre territori?
A l’Alcalde el voten els seus veïns 
perquè governi el seu municipi 
i atengui les seves necessitats. 
Aquest és el paper primordial. 
Després, aquest alcalde pot tenir 
altres càrrecs com conseller co-
marcal, diputat, senador...
A un alcalde de la FIC, un par-
tit exclusivament municipalista, 
l’únic que ens importa són els 
nostres veïns i el seu benestar.

Què opina de la situació polí-
tica actual?
En aquests moments nosaltres 
només som uns espectadors del 
que es produeix a la política ca-
talana i espanyola perquè la FIC 
sols actua en l’àmbit municipal. 
La nostra opinió és que s’ha de 
parlar i negociar per resoldre la 
situació als despatxos i no als 
mitjans de comunicació perquè 
el país no pot seguir aturat.
Aquest és el tarannà de la FIC i 
des del nostre partit creiem que 
no hem d’entrar en les qüestions 
que superen el món municipal. 
Cada regidor o alcalde nostre 
pot pensar i opinar el que cregui 
oportú. Això sí, creiem que s’ha 
de desbloquejar la situació per-
què el govern autonòmic porta 
massa temps parlant només del 
procés.

Quin missatge donaria als 
seus conciutadans i conciuta-
danes?
El missatge és d’esperança. Al 
2015 la ciutadania va creure en 
el nostre programa i les nostres 
persones i ara ens tornem a po-
sar a les seves mans. Els diem 
que la nostra intenció és aca-
bar el que vam començar i que 
aportarem nous projectes en el 
seu benefici. Pensem ja en pro-
postes noves perquè és quan es 
governa que es veuen les neces-
sitats reals dels veïns.

JOSEP M. 
BUIXEDA RUANA
ALCALDE D’ASCÓ


