
núm. 944
8 de febrer de 2019
www.mesebre.cat

Judici a la
democràcia

Nou ebrencs citats com a testimonis pel judici del procés



2 opinióDIARI MÉS EBRE • divendres, 8 de febrer / 2019

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

estem rebent a la redacció 
i a la manca d’espai per 

publicar-los al diari, podeu 
trobar-los a la nostra web 

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Direcció:
Isabel Carrasco

Direcció de continguts:
Michel Viñas

Disseny i maquetació
Jesús Ruiz

Comunicació i premsa:
Luis A. Pérez

Col·laboradors:
Edward Carter
Joaquin Celma

Salva Balart
Eduardo Margaretto

Arnau Sales Rodríguez

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

610 20 33 25
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa 
(TARRAGONA)

Tel.: 977 279 290 
Administració:

distribució@mesebre.cat 
Impressió:
Imprintsa

Mitjans Grup Més Ebre:
Canal Terres de L’Ebre

(Canal 34 TDT)

www.mesebre.cat
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

Limicola, SL • DL: T-1610/2001
D.Ebre (Ed. impr.) • ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) • ISSN: 2564-8705

Edita: “Hi ha massa dones!”
Al país veí lo Tribunal 

Administratiu de Cergy-
Pontoise va cancel·lar l’elecció 
de 14 regidors i regidores (8 
dones i 6 homes) de l’equip 
municipal de la ciutat de 
Sarcelles perquè no es 
respectava la paritat.  

“Hi ha massa dones” va concloure 
el jutge que va cancel·lar l’elec-
ció al·legant l’incompliment de 
les normes de paritat imposades 
pel codi general de les autoritats 
locals. El 5 de desembre de 2018, 
l’ajuntament d’aquesta popular 
ciutat de Val-d’Oise va triar un nou 
alcalde, Patrick Haddad i també 
havia triat prèviament 14 regidors, 
vuit dones i sis homes. No obs-
tant això, recorda el tribunal, a 
les comunitats de 1000 habitants 
i més, el principi de paritat “im-
posa l’obligació de presentar una 
llista on cada sexe es representi a 
la paritat, com a màxim una uni-
tat”. Per això, el jutge va concloure 
amb la cancel·lació i va convidar 
al consell municipal a dur a ter-

me una nova elecció “dins de la 
quinzena”, per arribar a la paritat. 
En aquest càlcul, queda clar que 
el sexe de l’alcalde no s’ha tingut 
en compte...

Pel que fa al nostre país, que-
da clar que la paritat segueix 
sent una assignatura pendent, 
només cal veure els membres 
de la Cambra de Comerç de 

Tortosa per veure que dels 21 
membres del plenari, 20 són 
homes i només hi ha 1 dona. 
Per tant: “Hi ha massa ho-
mes!”

EDITORIAL

L’ICS Ebre amb el Dia Mundial 
contra el Càncer

SOLIDARITAT

El Dia Mundial contra el 
Càncer té per objectiu 

sensibilitzar la població 
mundial sobre el càncer, amb 
una incidència especial en 
l’àmbit de la prevenció. Per 
aquest motiu, el 4 de febrer, 
juntament amb la Lliga contra 
el Càncer de les Terres de l’Ebre, 
la Gerència Territorial de l’ICS 
ha organitzat diverses activitats.
Als vestíbuls de l’Hospital Verge 
de la Cinta i del CAP Baix Ebre de 
Tortosa s’han instal·lat taules infor-
matives on s’ha donat a conèixer 
el projecte “Apadrina un coixinet”.
Conxa Rodríguez, infermera de de 
l’Hospital de Dia de l’HTVC i dife-
rents membres de la Lliga contra 
el Càncer de les Terres de l’Ebre 
hi han presentat les activitats de 
confort que s’ofereixen a les per-
sones que pateixen aquesta ma-
laltia com els tallers “Un mocador 
amb estil”, adreçat a les dones en 
tractament oncològic que té com 

efecte secundari l’alopècia, i “Po-
sa’t guapa, et sentiràs millor”, de 
maquillatge i cura de la pell adre-
çat a pacients oncològics que la 
Fundació Stanpa, junt amb l’Insti-
tut Català d’Oncologia estan fent 
des del febrer de 2016. A més, el 
Dr. Miguel Berzosa, oncòleg de 
l’HTVC ha parlat sobre la inci-
dència i el tractament del càncer 
al territori tal com es reflecteix al 
programa Connecticat a través 
del canal de televisió Terres de 
l’Ebre.
D’altra banda, El Dr. Carlos López, 
responsable territorial de recerca 
de l’ICS Terres de l’Ebre, i la Dra. 
Marylène Lejeune, coordinadora 
de recerca de l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta (HTVC), 
coordinadors tots dos del Grup 
de Recerca en Patologia Onco-
lògica i Bioinformàtica, han estat 
entrevistats al Programa Primera 
Columna de Canal 21 sobre la in-
vestigació del càncer.
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L’AMPOLLA
Un mort i dos ferits 
greus en un xoc frontal

Un home a morir i dues 
persones més van resultar 

ferides greus aquest diumenge 
al migdia en un xoc frontal 
entre dos cotxes a l’N-340 a 
l’Ampolla.
La víctima mortal fou el conductor 
d’un dels dos vehicles, que viatjava 
acompanyat d’una dona d’uns 60 

anys. La passatgera va resultar ferida 
de gravetat i fou evacuada a l’hos-
pital Joan XIII de Tarragona. A l’altre 
cotxe hi anava un home de 42 anys 
que també va resultar ferit greu i 
fou evacuat a l’hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa. Aquest ha estat el 
primer accident mortal des que es 
va alliberar l’N-340 de camions.

INFRAESTRUCTURES
“Les rotondes destrossen el 
territori, i es fan amb traïdoria”
El moviment veïnal 

transversal Prou! AP-7 
Gratuïta Ja ha carregat contra 
els plantejaments de Foment, 
per l’inici de la construcció de 
les rotondes al tram ebrenc de 
l’N-340. 
Especialment crític s’ha mostrat 
el seu portaveu, Llorenç Navarro, 
amb la construcció de les tretze 
rotondes. “El nostre territori serà 
l’únic de tota Espanya destrossat 
amb premeditació i traïdoria. En 
deu mesos, aquesta carretera tin-
drà un descens del trànsit del 70%. 
Ho saben i no els interessa: volen 
fer ràpid la construcció i tancaran 
la porta de Catalunya. Per ells som 

territori apatxe, aquells d’allà baix”, 
ha lamentat Navarro, fent res-
ponsables als diferents governs 
independentment dels “colors”. 
“Han tragat. Des de l’any 1998 
l’AP-7 podia ser A-7: aquesta car-
retera no tindria aquest trànsit ni 
tantes víctimes. Segons el RACC 
no són necessàries les rotondes 
ni han baixat la sinistralitat al lloc 
on es fan. Només hi ha interes-
sos econòmics per destrossar 
la N-340, que acabarà sent una 
carretera comarcal”. El moviment 
veïnal adverteix que l’entorpiment 
de la circulació amb les rotondes 
forçarà els conductors a optar 
per l’AP-7, sense peatges, com i 

INVERSIÓ DE 
30 MILIONS ALS 
PORTS EN 4 ANYS
El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet, ha pre-
sentat el Pla d’inversions 2019-
2022 de Ports de la Generalitat, 
que suposarà una inversió de 
30 milions d’euros per part del 
Govern. El pla donarà prioritat a 

millorar la protecció i l’abric dels 
ports i a adequar les infraestruc-
tures portuàries al canvi climàtic. 
Una altra part important de la in-
versió es destinarà a potenciar la 
sinergia port-territori, per millo-
rar la connexió entre el port i les 
ciutats, creant espais i vies que 
facilitin l’intercanvi d’activitats per 
fomentar la dimensió social dels 
ports sense renunciar a la funció 
econòmica.

POLÍTICA
El Suprem cita 9 ebrencs com a testimonis 
pel judici del procés, que comença el proper dimarts
El Tribunal Suprem ha citat 

a declarar almenys a 9 
ebrencs com a testimonis 
durant el judici del procés que 
començarà el pròxim dimarts. 
Entre els centenars de noms ac-
ceptats destaquen Mariano Ra-
joy; Soraya Sáenz de Santamaria; 
el lehendakari basc Íñigo Urkullu; 
o l’expresident de la Generalitat, 
Artur Mas. Segons informa ebre-
digital.cat, entre les 154 pàgines 
d’auto judicial, però, també hi 
ha lloc per alguns ebrencs. En 
aquest sentit, el Suprem ha ac-
ceptat les peticions dels advocats 
d’Oriol Junqueras i Raül Romeva 
per convocar al judici set testi-
monis directes de les càrregues 

policials a l’Ebre: l’alcalde de 
Roquetes, Paco Gas; el primer 
tinent d’alcalde de Roquetes, Sis-
co Ollé; el primer tinent d’alcal-
de de la Ràpita, Albert Salvadó; la 
secretària d’organització d’ERC, 
la rapitenca Sus Martí; i dos ciu-
tadans rapitencs més, Pau Sal-
vadó i Xavier Jamás. La defensa 
de Jordi Sánchez, expresident 
de l’ANC i actual president de la 
Crida Nacional, ha demanat el 
testimoni d’altres membres de 
l’entitat independentista. Entre 
ells hi ha el tortosí Joaquim Va-
llès, membre del seu secretariat 
nacional. D’altra banda, el cap 
de la Regió Policial dels Mossos 
d’Esquadra a les Terres de l’Ebre, 

l’intendent Josep Maria Estela 
(lleidatà  d’origen), també decla-
rarà a petició de la defensa de 
l’exconseller d’Interior Joaquim 
Forn. Forn també havia dema-
nat el testimoni de l’alcalde de 
Tivissa, Jordi Jardí, que és tam-
bé director general de Seguretat 
Pública. En aquest cas el tribunal 
ho desestima perquè considera 
“prescindible el testimoni dels 
funcionaris que van acudir a un 
acte de comiat del processat”.
Per últim, el diputat rapitenc 
d’ERC i exsecretari general d’Hi-
senda, Lluís Salvadó, és citat per 
la defensa de Joaquim Forn i per 
l’altra, per una de les acusacions: 
el partit d’ultra-dreta VOX. Imatge d’arxiu del Tribuna Suprem.

serviria de coartada per acabar 
imposant la vinyeta. El subdelegat 
del govern espanyol, Joan Saba-
té, ha justificat la construcció de 
les rotondes com una mesura per 
evitar “la perillositat als accessos 
de les poblacions i els girs a l’es-
querra”, al mateix temps que fun-
cionin “per fer baixar la velocitat”. 
Tot i que el govern espanyol ja 
ha anunciat que a partir de l’any 
vinent l’AP-7 serà gratuïta, Sabaté 
sosté que continuaran sent d’uti-
litat. El subdelegat, manté l’aposta 
de la construcció de l’autovia A-7, 
que transcorreria paral·lela a l’ac-
tual autopista que al 2020 ja no 
serà de peatge.
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ELECCIONS
Candidatura de 
‘Junts Per Tortosa’

Junts per Tortosa ha 
anunciat que concorrerà 

a les pròximes eleccions 
municipals, amb l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, al capdavant.
La cap de llista ha defensat que 
aquesta és la millor fórmula per 
seguir treballant per a la ciutat.
A parer seu, “junts és la manera 

com hem fet avançar Tortosa”: 
amb un projecte compartit de 
ciutat, teixint complicitats amb 
les associacions de veïns, amb les 
entitats socials, culturals i espor-
tives, i el teixit empresarial. Roigé 
ha assenyalat que aquest model
de consens i de suma és el que 
ha permès transformar la ciutat.

SOCIETAT
Els World Sports Games 
ja tenen mascota
Els World Sports Games 

Tortosa 2019 ja tenen 
Mascota. Es tracta d’un disseny 
de la tortosina Mai Aguiló, 
que s promocionarà la cita 
esportiva prevista del 2 al 7 de 
juliol.
La presentació ha tingut lloc al 
Win Complex Esportiu Tortosa, 
un dels espais que serà central en 
les competicions dels WSG”. L’al-
caldessa ha explicat que la mas-
cota s’inspira en la tradició popu-
lar de la ciutat, ja que evoca una 
cucafera. El nom el triarà, du-
rant les pròximes dos setmanes, 
l’alumnat de 5è i 6è de primària 
de totes les escoles del municipi.

ELS PRESSUPOSTOS 
‘OBLIDEN EL 
TERRITORI’
El diputat al Congrés per Es-
querra, Jordi Salvador, ha as-
segurat que, una vegada més, 
les grans demandes de les 
Terres de l’Ebre no estan re-
collides en els Pressupostos 
Generals de l’Estat. Ho ha fet 

en una roda de premsa a la seu 
d’Esquerra a Tortosa, acompa-
nyat per l’alcaldable republicà, 
Xavier Faura. “Els problemes de 
les Terres de l’Ebre continuen 
sense estar resolts, i les grans 
infraestructures i els grans com-
promisos promesos no arriben 
mai”. El diputat ha argumen-
tat que l’esmena a la totalitat 
dels Pressupostos presentada 
pel grup republicà a Madrid és 

“un cop de puny sobre la taula 
que s’havia de fer” pels següents 
motius: “Als pressupostos no hi 
ha detalls des del punt de vista 
social i laboral, no hi ha cap cor-
recció del dèficit fiscal, el sos-
tre de despesa és del 0,1%, les 
demandes del territori seguei-
xen sent les mateixes des de fa 
anys, no veig cap perspectiva de 
millora. La nostra gent no en-
tendria que votéssim “sí” a uns 

ELS CDR TORNEN 
A ESCAMPAR FEMS 
ALS JUTJATS
Els CDR han tornat a escam-
par una vegada més fems i 
escombraries a les portes de 
jutjats de Catalunya; entre 
ells, als de Tortosa.

ERC VOL MILLORAR 
LA CIUTAT AMB 
L’ESPORT
La diputada al Parlament, 
Anna Caula; el president del 
Consell Esportiu, Enric Adell 
i l’equip d’ERC-Tortosa Sí’ 
van reunir-se amb membres 
d’entitats esportives per 
parlar sobre el model de 
ciutat  esportiva. El candidat a 
l’alcaldia per ‘ERC-Tortosa Sí’, 
Xavier Faura, va manifestar: 
“Apostem per una millora de 
la ciutat a través de l’esport, a 
diferència d’aquells que pro-
posen millorar l’esport a la ciu-
tat”. ‘ERC-Tortosa Sí’ proposa 
un pla d’esports i formació que 
combini l’aprenentatge en els 
centres escolars amb l’espe-
cialització de professionals 
externs dels clubs. 

NOU MUSEU 
PICASSO A HORTA
El Bisbat de Tortosa des-
bloqueja l’acord nou anys 
després en rebre de l’Ajun-
tament un pis per al capellà. 
D’aquesta forma, l’Ajunta-
ment d’Horta ja disposa de la 
Casa Abadia, antiga residència 
eclesiàstica adossada a l’es-
glésia de Sant Joan Baptista, 
per convertir-la en el futur 
Museu Picasso d’Horta.

‘TORTOSANTIC’
Serà la cinquena edició de la 
Fira Descarregada d’Antigui-
tats, del 15 al 17 de febrer, al 
Pavelló Firal de Remolins.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
El ple municipal aprova per unanimitat la 
modificació de l’ordenança de Medi Ambient
El ple ordinari de 

l’Ajuntament de Tortosa 
corresponent al febrer 
ha aprovat inicialment la 
modificació de l’ordenança 
municipal general de Medi 
Ambient.   
El canvi inclou l’ampliació de 
l’horari en el qual la ciutadania pot 
dipositar les fraccions de residus 
als contenidors, així com l’obli-
gació als propietaris de gossos 
perquè dilueixin amb aigua l’ori-
na dels animals a la via pública. 
Quan la modificació quedi apro-
vada de manera definitiva i entre 
en vigor s’establirà un període de 
sis mesos durant el qual es farà 
una tasca de conscienciació ciu-

tadana per tal d’erradicar aquest 
costum i durant el qual no s’im-
posaran sancions, encara que es 
puguin aixecar actes. D’altra ban-
da, el ple també ha debatut nou 
mocions. D’aquestes, quatre han 
comptat amb els vots afirmatius 
de tots els regidors presents. 
Concretament, les d’Esquerra 
Republicana, de rebuig al pro-
jecte de macroabocador projec-
tat a Riba-roja d’Ebre, i també la 
que defensa i demana protecció 
al sector citrícola davant les im-
portacions; la moció del Partit 
Demòcrata per instar el govern 
espanyol a rebaixar l’IVA dels ins-
truments musicals del 21% actual 
al 10%; i la del PSC, que insta a 

fer la commemoració anual a les 
víctimes de l’holocaust, coinci-
dint amb el dia internacional que 
recorda aquells fets. Per contra, 
no han tirat endavant la resta de 
propostes com són impulsar el 
soterrament dels cables aeris a la 
ciutat, i instar a la Generalitat que 
redueixi un 30% les taxes univer-
sitàries, proposades per Movem; 
la commemoració del 150è ani-
versari del Pacte federal de Torto-
sa, proposada pel PSC; o les dos 
presentades pel Partit Popular, 
per defensar la implementació 
de la presó permanent revisable, 
i per reclamar el desdoblament i 
soterrament de la C-12 al seu pas 
per Tortosa. Noves mesures a la via pública.

pressupostos que no hem po-
gut negociar”. Xavier Faura ha 
apuntat que  “Tortosa ha de 
tenir una posició reivindicativa 
davant de la manca d’inversi-
ons del govern de Madrid. Ens 
sentim absolutament deixats;, 
bàsicament tindríem quatre 
actuacions que entenem que 
són imprescindibles que des 
de fa anys no es contemplen 
als Pressupostos”.
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ELS MILLORS 
TIRADORS, A 
AMPOSTA 
Una seixantena de tiradores 
i tiradors internacionals es 
preparen al Centre de Tecni-
ficació de les Terres de l’Ebre, 
a Amposta. La majoria d’es-
portistes són tiradores que 
han vingut a les instal·lacions 
ampostines per preparar-se 
per a la Copa del Món d’Es-
pasa Femenina “Ciutat de 
Barcelona”, que es celebrarà 
del 8 al 10 de febrer.

PADESA SIGNA UN 
CONVENI AMB LA 
UNIVERSITAT 
El grup Padesa, empresa 
alimentària que comercia-
litza els seus productes sota 
la marca Aldelís, i l’Escola 
Universitària de la Salut 
i l’Esport de les Terres de 
l’Ebre han signat un conveni 
de col·laboració com a punt 
de partida per iniciar un 
projecte conjunt de recerca 
per a la detecció de tras-
torns musculars que puguin 
desenvolupar els diferents 
treballadors, i posteriorment 
implementar un programa 
per a la millora de les seues 
condicions físiques.

CREMA 
CONTROLADA 
Ahir a migdia es va poder ob-
servar una gran columna de 
fum entre Poble Nou i la Rà-
pita. Es tractava d’una crema 
controlada de canyissos que 
hi ha prevista per aquests 
dies per agents rurals de la 
Generalitat.

MOVIMENT SÍSMIC 
A AMPOSTA 
Dimarts, a les 6.17 del matí, 
es va registrat un petit movi-
ment sísmic de magnitud 1,6 
a Amposta. El registre fou a 
la zona de la urbanització de 
Favaret. Algunes persones 
que estaven despertes van 
poder notar-lo.

NOTÍCIES 
BREUS
ENLLUMENAT 
DE LA FAÇANA 
FLUVIAL 
Demà dissabte tindrà lloc l’acte 
d’encesa oficial de la segona 
fase de rehabilitació de la faça-
na fluvial; i es podrà veure des 
de l’embarcació Santa Susan-
na. Segons l’alcalde, Adam 
Tomàs, “aquesta actuació ja 
comença a dibuixar una nova 
imatge que es convertirà en un 
element singular i identificatiu 
de la nostra ciutat”. Tenint 
en compte que l’embarcació 
Santa Susanna té aforament 
limitat, l’accés a l’embarcació 
es farà per ordre d’arribada a 
l’embarcador.

MÉS PLACES 
PÚBLIQUES A LA 
RESIDÈNCIA 
L’alcalde Adam Tomàs ha des-
tacat la feina desenvolupada 
pel consistori per tal d’ampliar 
la xifra de places públiques de 
la residència d’avis de la loca-
litat, que ara compta amb 155 
places públiques, 5 privades i 
50 de centre de dia:  “ens vam 
comprometre a treballar amb 
la Generalitat per aconseguir 
més places públiques per a la 
residència d’avis perquè fos 
viable la seva gestió pública. I 
ho vam aconseguir”.

MILLORES 
URBANÍSTIQUES 
L’Ajuntament continua amb el 
pla de supressió de barre-
res arquitectòniques. Ara 
es milloren els accessos als 
centres educatius, concreta-
ment a la zona de l’Institut 
Montsià i el col·legi Agustí 
Barberà. Anualment, de mit-
jana, l’Ajuntament ”inverteix 
120.000 euros en l’eliminació 
de barreres arquitectòniques 
a tota la ciutat”.

SERVEIS

SUCCESSOS

Inversió de 500.000 euros per una 
nova màquina de ressonàncies

Identifiquen 
sis individus 
que arrencaven 
pancartes 
a favor dels 
presos polítics

El Patronat de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta ha 

aprovat la compra d’una nova 
màquina de ressonàncies 
magnètiques, que costarà mig 
milió d’euros.
Es tracta d’un aparell d’última 
tecnologia que permetrà recu-
perar un servei que es va dei-
xar d’oferir l’any 2012, quan 
es va trencar l’aparell anterior. 
Fins llavors es feien entre 1.300 
i 1.500 ressonàncies cada any i 
l’Ajuntament, que ha assumit la 
gestió del centre hospitalari, ha 
apostat per recuperar la pres-
tació. També s’han renovat dos 
aparells d’ecografies i l’aparell de 

mamografies, donat per la Fun-
dació Amancio Ortega. L’alcalde, 
Adam Tomàs, ha manifestat que 
“quan vam assumir la gestió de 
l’Hospital, vam saber que era un 
servei que havíem de recuperar, 
per millorar les prestacions que 
ofereix l’Hospital Comarcal”. Un 
cop estigui en funcionament, “la 
gent d’Amposta tindrà un aparell 
d’última tecnologia a la ciutat 
per poder fer aquestes proves 
diagnòstiques, i no caldrà que 
es desplaci fora”. Tomàs ha re-
marcat que la inversió de prop 
de mig milió d’euros se suma als 
dos nous aparells d’ecografies 
que ja s’han renovat i al mamò-

graf que la Fundació Amancio 
Ortega ha donat. “Quedarà així 
renovat tot el servei de diagnosi 
per la imatge”, diu l’alcalde, po-
sant en valor l’aposta que s’ha fet 
per millorar els l’equipaments.

Hospital Comarcal d’Amposta.

La Policia Local d’Amposta 
va identificar la matinada 

de dimecres sis membres de 
les anomenades ‘Brigadas 
de limpieza’ que intentaven 
arrencar pancartes a favor 
dels presos independentistes 
de la façana de l’Ajuntament, 
segons va informar l’alcalde 
del municipi, Adam Tomàs. 
Tomàs va indicar, a través d’un 
missatge a la xarxa social Face-
book, que els sis individus proce-
dien del Camp de Tarragona. 
“És lamentable aquest intent 
d’eliminar símbols aprovats per 
acord de plenari i que llueixen en 
un edifici institucional”, va afegir 
Adam Tomàs.

Avui divendres, Carles Mundó estarà a Amposta en l’acte de 
presentació de la candidatura d’Adam Tomàs per a la reelecció com 
alcalde a les properes eleccions municipals. La cita és a les 20 hores 
a l’Auditori de la Unió Filharmònica.

CARLES MUNDÓ, AVUI A L’AUDITORI DE LA 
UNIÓ FILhaRMÒNICA D’AMPOSTA (20 H)
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SOCIETAT
Ajuts a famílies en risc 
d’exclusió residencial
L’Oficina Comarcal 

d’Habitatge del Baix Ebre 
va gestionar al 2018 un total 
de 590.000 euros en ajuts 
a famílies de la comarca en 
risc d’exclusió residencial 
per garantir el seu dret a 
l’habitatge.   
El servei de borsa d’habitatge, que 
gestiona el Consell Comarcal del 
Baix Ebre, va incrementar l’any 
passat en un 21,29% els expedi-
ents d’ajuts al lloguer als munici-
pis de la comarca (a excepció del 
de Tortosa, que disposa de borsa 
pròpia). L’Oficina Comarcal d’Ha-
bitatge va atendre durant aquest 
període 3.980 visites o consultes, 

ja fos presencialment, per telèfon 
o per via telemàtica. El vicepresi-
dent del Consell Comarcal i res-
ponsable de l’àrea d’Actuació so-
bre el territori, Joan Pere Gómez 
Comes, ha destacat que aquestes 
dades “constaten el bon funcio-
nament de l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge en la prestació d’uns 
serveis a la ciutadania encoma-
nats per la Generalitat a través 
del conveni de col·laboració amb 
l’Agència d’habitatge”. De les 507 
sol·licituds de prestacions per al 
pagament del lloguer tramitades, 
105 van ser renovacions i 402 ex-
pedients de la convocatòria per a 
nous perceptors de 2018.

JESÚS
Quim Torra inaugurarà
la Fira de l’Oli 
El president de la Generalitat 

de Catalunya, Quim Torra, 
inaugurarà la XXIV Fira de l’Oli 
i III de la Garrofa de les Terres 
de l’Ebre de Jesús el proper 23 
de febrer.
La presència del president Torra 
a Jesús permetrà donar impuls 
a una Taula sectorial de l’Oli de 
Catalunya, un projecte que s’es-
tà treballant des de fa temps i 
que compta amb una molt bona 
acollida per part del sector. La 
creació i constitució de la Taula 
de l’Oli de Catalunya està pen-
sada com a lloc de reunió i punt 
de trobada on es puguin debatre 
inquietuds del sector.

PROJECTE 
‘DELTA.CAT’
Cinc emissores municipals de 
ràdio, Ràdio Delta (Deltebre), 
La Cala Ràdio (Ametlla de Mar), 
Ràdio Tortosa (Tortosa), La Pla-
na Ràdio (Santa Bàrbara) i Rà-
dio Joventut (Masdenverge), 
han iniciat un nou programa 
radiofònic, “Al dia, Terres de 

l’Ebre”, que s’emet de les 13h a 
les 16h, de dilluns a divendres. 
Per a l’alcalde de Deltebre, Llu-
ís Soler, aquest nou projecte 
“és conseqüència de l’impuls 
que des del govern municipal 
hem realitzat per modernitzar 
els continguts de Ràdio Delta i 
oferir als veïns i veïnes un nou 
servei de comunicació referent 
al Delta de l’Ebre i al territori”.

GESTIÓ DE LA 
FINCA ‘BOMBITA’
En la visita de la ministra 
de dilluns passat, l’alcalde 
Lluís Soler, ha explicat que  
“vam analitzar també altres 
qüestions que afecten 
directament a Deltebre, 
com és el cas de la gestió 
de la Finca de Bombita o la 
necessitat de soterrament 
del desaigüe del Préstamo. 
En qualsevol cas, bones 
percepcions per tal que el 
Delta de l’Ebre, d’una ve-
gada per totes, passi a ser 
una prioritat en l’agenda 
institucional”.

PRESENTACIÓ 
DEL CARNAVAL DE 
DELTEBRE 2019
Els propers 22, 23 i 24 de 
febrer torna una de les 
festes més esperades del 
municipi: el Carnaval de 
Deltebre. Un esdeveniment 
que creix any rere any i es 
consolida com el carnaval 
de referència del Delta 
de l’Ebre a causa del gran 
èxit de participació que 
es preveu, també, en la 
present edició. Com ja va 
sent habitual, l’acte central 
del programa del Carnaval 
és la Rua que es realitza 
el dissabte 23 de febrer i 
que enguany, malgrat que 
encara resten dues setma-
nes, compta ja amb més de 
25 comparses inscrites. Si 
bé la Rua és l’acte estrella, 
el propi tinent d’alcalde 
de Dinamització Social i 
Participació Ciutadana, 
Carlos Serra, ha explicat 
que “enguany tornem a 
tenir l’objectiu de superar 
el miler de participants”, 
, el Carnaval de Deltebre 
també presenta diferents 
activitats per a tota la 
família com és el cas del 
taller de màscares per als 
més petits, el Carnaval 
Jove, el carnaval Caní i el 
carnaval Infantil. Enguany, 
també es posa èmfasi amb 
la part gastronòmica del 
Carnaval.

NOTÍCIES 
BREUS 

MEDI AMBIENT
Teresa Ribera assegura que “el Delta necessita 
una estratègia integral de preservació”
La ministra per a la Transició 

Ecològica, Teresa Ribera, ha 
visitat aquest dilluns el Delta 
de l’Ebre. 
Ribera ha defensat que el Delta 
necessita una estratègia integral 
de preservació. “La pèrdua de la 
línia de costa posa de manifest 
que el canvi climàtic és una rea-
litat però també dins a quin punt 
treballar bé amb els ecosistemes 
ajuda a trobar dinàmiques i in-
fraestructures naturals que afa-
voreixen la resiliència d’aquestes 
zones”. Ribera ha assegurat que 
el govern espanyol treballa en 
desplegar un conjunt d’actuaci-
ons respectuoses i integradores 
per millorar la capacitat de de-

fensa del Delta i ha traslladat “la 
convicció” del govern espanyol 
per establir una “estratègia com-
pleta”, que vagi més enllà d’acci-
ons parcials. 
Fou el tercer cop en la història 
que un ministre visita oficialment 
Deltebre. L’alcalde, Lluís Soler, 
deia que “les platges de Riumar, 
la Marquesa i la Bassa de l’Arena 
retrocedeixen uns 5 metres de 
mitjana cada any. Per això, com 
anem reivindicant constantment, 
és hora de passar de la resigna-
ció a l’acció, i actuar urgentment 
en un Delta que cada cop és més 
fràgil. He aprofitat la visita de la 
ministra per a seguir reclamant 
accions contra la regressió”. La ministra, Teresa Ribera, i l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. 
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una ciutat petita on la majoria 
ens coneixem, és molt gratifi-
cant anar pel carrer i que la gent 
et demostri la seva simpatia.

Durant uns anys ha estat 
molt involucrada al Col·legi 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de la Província de Tarragona, 
a més a més de treballar dià-
riament a la clínica i assistir a 
multitud de congressos i cur-
sos de formació. Ha estat difí-
cil tenir tan alt nivell de feina, 
d’exigència i responsabilitat?
Els dentistes anem de curs o de 
congrés els caps de setmana, 
i Tortosa està lluny de tot. Per 

Entrevistem a la doctora 
Montserrat Márquez, la 

Montse, com la nombren  els 
seus pacients més propers,  
en motiu del 30 aniversari 
de la seva clínica dental, al 
barri de Ferreries de Tortosa.  
L’ambient familiar i pròxim 
que rebem just només obrir la 
porta, es contraposa amb una 
clínica enfocada a ser un punt 
de referència odontològic a les 
Terres de l’Ebre.  Amb ella fem 
un repàs del passat, present 
i futur de la seva carrera 
professional. 

Com era el món de l’odonto-
logia en els seus inicis? I ara? 
Quan vaig començar a la prime-
ra clínica a la Plaça de l’Estadi, la 
gent consultava perquè  em co-
neixien o algú els hi havia parlat 
de mi, tenien màxima confiança 
i generalment màxima desin-
formació. Ara també venen per 
referències però abans han con-
sultat a internet, sobre nosaltres 
i sobre el que els hi passa, es  va-
lora més la tecnologia i l’efecti-
vitat. 

Com ha anat adaptant la clí-
nica a l’evolució dels nous 
temps? I vostè mateixa, com 
a professional?
Crec que l’exemple més clar 
és que al començament por-
tava tota la gestió de la clínica 
amb una llibreta, ara necessitem  
eines tecnològiques  que ens 
ajuden al diagnòstic,  als tracta-
ments, a la gestió de la clínica, 
comptabilitat, etc. 
La meva adaptació i la de tot 
l’equip que treballem actual-
ment, ha estat a base de molta 
formació.  El mantenir-nos en 
primera línia del coneixement és 
un dels pilars de la nostra clínica.

Quins són els reptes  del fu-
tur?
Estic molt orgullosa de l’evolució 
que hem tingut durant aquests 
trenta anys, el  meu repte de fu-
tur es continuar evolucionant i 
que ens sentim sempre orgullo-
sos de la nostra feina. Vivim en 

No hem d’oblidar que tractem 
amb persones i cadascun de no-
saltres som diferents. 

Arriba el moment dels agra-
ïments. A qui li donaria les 
gràcies d’haver arribat fins 
avui?
La llista és molt llarga, he de co-
mençar per la meva família, els 
he tingut sempre al costat i no 
m’han fallat mai. 
A tot l’equip de la clínica, amb 
el que tinc una total confiança, 
està format per gent jove, entu-
siasta, molt formada i compe-
tent, involucrada  amb el pro-
jecte d’aconseguir el millor per 
als nostres pacients.
Als que han treballat amb mi al 
llarg dels anys, als estudiants en 
pràctiques,  a tots aquells que  
fan més senzilla la nostra feina, 
només uns exemples, perquè 
citar-los a tots és gairebé im-
possible:  als missatgers que es 
preocupen que els paquets ar-
ribin  a temps, a l’informàtic que 
vola quan li demanem ajuda, al 
tècnic gràfic que sempre atén 
les nostres demandes o la Sra. 
que ve cada setmana expressa-
ment a portar-nos les revistes... 
Tots són igual d’importants i 
sense ells no seria ni la que sóc 
ni a on sóc.
I el darrer agraïment és òbvia-
ment per a tots els nostres pa-
cients. Sense ells la clínica no 
existiria, amb una menció espe-

“EL MANTENIR-
NOS EN PRIMERA 
LÍNIA DEL 
CONEIXEMENT ÉS 
UN DELS PILARS 
DE LA NOSTRA 
CLÍNICA”

cial als primers, que van confiar 
amb mi a pesar de la meva jo-
ventut i poca experiència. 
És per això que  els hi volem  
agrair  el seu suport, amb un 
sorteig d’un regal especial  que 
realment els hi faci il·lusió, entre 
tots els que ens vinguin  a veure 
aquests dies. Només cal que ens 
passin  a saludar! El guanyador 
podrà   triar entre un menú de-
gustació per 2 persones al res-

taurant Les Moles d’Ulldecona, 3 
entrades per al parc d’atraccions 
de Port Aventura  o una Tablet 
Samsung d’última generació. A 
mi, qualsevol d’ells m’encanta-
ria!

Fer-ne 30 és fer-ne molts, però 
a nosaltres encara ens queda 
molta energia per seguir a la 
disposició dels nostres paci-
ents!

CLÍNICA DENTAL
DRA.MONTSERRAT MÁRQUEZ
30è ANIVERSARI

millorar la meva formació m´he 
perdut moltes activitats amb els 
meus fills. I sense formació és 
impossible avançar, i més en el 
camp de l’odontologia, que va 
canviant constantment. 
Sempre he cregut amb la soli-
daritat entre els companys de 
professió, per això  he dedicat 
temps i esforç a  millorar  l’en-
torn del col·lectiu dels dentistes.

Quina especialitat està en 
més expansió dintre del sec-
tor?
Totes estan en expansió, hem de 
valorar que tan important és el 
tractament que va unit a les no-
ves tecnologies com el que s’ha 
fet tota la vida, tot depèn de la 
necessitat que té cada  pacient. 
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TURISME

L’AMPOLLA
Kensho Sake va rebre 
el premi a la Innovació 
El passat 31 de gener, 

l’empresa de l’Ampolla 
Kensho Sake va recollir a 
Girona el premi a la Innovació 
Tecnològica Agroalimentària 
(PITA) 2018 en la modalitat 
d’agroindústria.
Aquests reconeixements, dotats 
en 6.000 euros i promoguts pel
Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya, volen 
distingir a les empreses agràries i 
les agroindústries que hagin in-
corporat innovacions que repre-
sentin un nou producte, procés 
o gestió per a l’empresa, orien-
tades a millorar la competitivitat 

i la sostenibilitat de les empreses, 
mitjançant la innovació. Kensho 
Sake va ser escollit per la implan-
tació d’innovacions en els
processos de primera transfor-
mació i/o conservació de pro-
ductes d’origen agrari a l’hora 
de l’elaboració del sake i dels 
ferments derivats de l’arròs amb 
varietats locals.
En la modalitat d’empresa agrà-
ria, la guanyadora va ser l’em-
presa Verdcamp Fruits SAT, de 
Cambrils; i el premi de la cate-
goria de jove/a emprenedor/a 
innovador/a se’l va emportar 
Francesc Ribas, de Can Puxic, 
ubicat a Premià de Dalt.

DELTA DE L’EBRE
Cens hivernal 
d’ocells aquàtics 

L’últim cens hivernal d’ocells 
aquàtics al delta de l’Ebre 

situa la població al delta de 
l’Ebre en 238.716 exemplars 
distribuïda en 92 espècies 
diferents, una xifra similar 
a la mitjana del període de 
referència (2005-2010).
Però per sota del màxim històric 

de més de 300.000 exemplars 
assolit el 2014, quan la pràctica 
totalitat dels arrossars s’inundava 
també a l’hivern. 
És des del 2011 quan es va im-
plantar al delta l’assecament 
hivernal dels arrossars, com a 
mesura de lluita contra el cargol 
poma. 

PROCÉS 
PARTICIPATIU A 
CAMARLES
L’Ajuntament de Camarles inicia 
un nou procés de participació 
ciutadana, per elegir el nom 
d’un dels dos projectes del mu-
nicipi. 
El principal objectiu d’aquest 
procés, és permetre als veïns/es 

de Camarles i els Lligallos poder 
escollir de les dues opcions pro-
posades per quin espai es dirà “1 
d’Octubre”. 
Les dues opcions de vot són la 
coberta de l’antic pàrvuls (Escola 
Sant Àngel) i el Parc Infantil ‘Los 
Columpios’ (Rambla Catalunya). 
Es pot votar presencialment i en 
línia. 
La data límit per les votacions és 
el proper dia 29 de febrer.

LA LÍNIA DE 
MITJA TENSIÓ 
D’UNAMUNO JA 
‘ÉS HISTÒRIA’         
A DELTEBRE
Malgrat tots els entrebancs 
i retards, “la línia de mitja 
tensió d’Unamuno passarà 
a la memòria de Deltebre, 
donant compliment a una 
demanda constant dels ve-
ïns i veïnes, i que mai havia 
estat resolta des de l’Ajun-
tament”, ha manifestat 
l’alcalde Lluís Soler.  “Vam 
visitar els veïns i veïnes que 
han conviscut amb la línia 
elèctrica de mitja tensió 
d’Unamuno durant molts 
i molts anys. Al llarg de la 
visita, ens hem disculpat per 
l’endarreriment de les obres, 
hem comunicat la devolució 
de part de les contribuci-
ons especials gràcies a la 
gestió econòmica realitzada 
i també hem comunicat els 
terminis que la companyia 
elèctrica ens ha indicat per 
a fer el desmantellament 
de la infraestructura, una 
vegada l’obra per part de 
l’Ajuntament ja va finalitzar 
al desembre”.

NOU CANDIDAT 
DEL PSC A 
ROQUETES
Roquetes compta amb 
una nova opció de cara les 
eleccions municipals. Ramon 
Martínez Gallardo, candidat 
del PSC, es presenta per l’al-
caldia al municipi. Els punts 
claus de la seva política es 
basen en rejovenir la ciutat 
i donar impuls a l’economia, 
que assegura, que “està 
trinxada”.

NOTÍCIES 
BREUS Promoció de les viles marineres ebrenques als 

mercats català, basc, espanyol i francès
El Patronat de Turisme de 

la Diputació de Tarragona 
ha signat un conveni amb 
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Sant 
Carles de la Ràpita i Alcanar, 
les viles marineres de les Terres 
de l’Ebre, per fer-ne promoció 
als seus mercats d’interès, 
Catalunya i el País Basc, la resta 
de l’estat espanyol i França. 
Es faran tres campanyes de co-
municació, amb una inversió de 
60.000 euros. La primera difon-
drà les Jornades de la Galera de 
l’Ebre als mercats espanyol i ca-
talà, la segona s’adreça al depar-
tament de Midi Pyrinées francesa 
i la darrera al mercat basc, prin-
cipalment a la ciutat de Bilbao. El 

conveni s’ha signat abans d’una 
jornada, celebrada aquest dime-
cres a les Cases d’Alcanar, so-
bre la marca Viles Marineres de 
l’Agència Catalana de Turisme per 
promocionar el litoral.
A l’acte van ser-hi presents, Martí 
Carnicer, president del Patronat 
de Turisme de la Diputació,   Jor-
di Gaseni, alcalde de l’Ametlla de 
Mar, Francesc Arasa, alcalde de 
l’Ampolla, Josep Caparrós, alcal-
de de Sant Carles de la Ràpita
i Joan Roig, alcalde d’Alcanar. La 
jornada Les Viles Marineres de les 
Terres de l’Ebre, va estar adreçada 
a professionals del sector turístic 
-tant públic com privat- de les 
Terres de l’Ebre. Alcaldes de les viles marineres, amb  el president de Turisme de la Diputació.

Sandra Zaragoza, alcaldessa de Camarles.
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LA RÀPITA
Inversió municipal de 
39.000 € per ubicar 
trenta nous punts 
lumínics a l’àrea 
de la “Volta tonta”

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
posat en marxa treballs de 

reforç de l’enllumenat públic. 
L’actuació consisteix en aug-
mentar els punts de llum exis-
tents als carrers que conformen 
l’anomenada popularment com 
a ‘Volta tonta’ i també s’aug-
mentarà la potència a l’avinguda 
Codonyol i es reforçarà la il·lu-
minació en un tram del carrer 
Dr. Ferran. 
“La inversió inicial el que va fer 
és substituir les faroles existents, 
però estaven molt separades en-
tre elles i s’ha detectat una man-
ca d’uniformitat de la intensitat 
de llum en tota aquesta zona, 
per la qual cosa el que fem és 
instal·lar una trentena de nous 
punts de llum amb els que acon-
seguirem que aquesta zona del 
centre del poble estigui més ben 
il·luminada” ha afirmat l’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparrós.
Així, la primera actuació, ja en 
marxa, millorarà la il·luminació 
dels carrers Constància, Sant 
Isidre i Constitució amb la ins-
tal·lació d’una trentena de noves 
lluminàries, que s’ubicaran just 
davant de les ja existents.
Això implica una inversió de 
39.000 euros per duplicar el 
nombre de punts de llum i donar 
uniformitat visual als vianants. 
A més, al carrer Gorria es refor-
çarà la il·luminació amb 9 punts 

de llum. 
D’aquesta manera, cada 25 me-
tres aproximadament hi haurà 
una farola en tota la zona, una 
de les més comercials del poble 
amb el que això suposarà per 
aquest indret del municipi rapi-
tenc.

ACTUALITAT
La ministra Ribera vol segellar
 el Castor “de manera immediata”

ERC exigeix responsabilitats a Pedro 
Sánchez per “l’escàndol” del Castor

La ministra per a la Transició 
Ecològica, Teresa Ribera, 

en la seva visita de dilluns 
al Delta, va ratificar que el 
segellament dels pous del 
magatzem de gas submarí del 
Castor s’ha de fer de manera 
immediata.   
Es tracta d’una operació “tècnica-
ment complexa però sense risc, 
si es fa bé”. “No té sentit mante-
nir-lo per ‘per si de cas’ i optem 
per desmantellar-lo i taponar-lo 
definitivament”, va insistir. Ara bé, 
la ministra va apuntar que caldrà 
veure com es fa el desmantella-
ment de la plataforma marina i les 
instal·lacions terrestres. “Caldrà 
veure fins on n’hi ha prou amb el 
tamponament i de quina manera 
es poden seqüenciar les fases i 
es pot fer el procés amb compte. 
Tenim clar que s’ha de fer el ta-
ponament i quan abans es pugui 
el segellament”, va dir. També va 
assegurar que els bancs intenten 

recuperar “amb accions legíti-
mes”, una despesa que van cobrir 
-la indemnització a l’exconcessi-
onària del Castor. 
“No hi ha una voluntat clara per 
part del parlament sobre com 

la fallida del projecte. En el de-
cret d’octubre de 2014 pel qual 
extingia la concessió i indem-
nitzava ACS, el govern espanyol 
es va donar deu anys per poder 
reclamar. Segons Ribera, l’ope-

ració financera amb el BEI (Banc 
Europeu d’Inversions) amb que 
es va poder tirar endavant el pro-
jecte Castor, “explica part de les 
qüestions” que s’investiguen però 
“dificulta la línia jurídica de recu-
peració de costos” que el propi 
Tribunal ha plantejat. 

resoldre aquestes qüestions i hi 
estem treballant”, va manifestar 
la ministra. Ribera va admetre 
que els serveis jurídics de l’estat 
espanyol segueixen estudiant si 
l’exconcessionària del Castor, fi-
lial de l’empresa ACS de Floren-
tino Pérez, té responsabilitats en 

TERESA RIBERA  
La ministra per a la 
Transició Ecològica va 
confirmar que es 
desmantellarà i es 
taparà ‘definitivament’

TRANSPARÈNCIA
Els diputats 
Salvadó i Fornós
demanen al govern 
espanyol ‘col.laboració’ 
amb la comissió 
del Castor

Lluís Salvadó i Irene Fornós.

La ministra Teresa Ribera.

La Ràpita tindrà més punts de llum.

Els diputats republicans del 
Parlament de Catalunya, 

Lluís Salvadó i Irene Fornós, 
integrants de la comissió 
d’investigació del Castor, van 
valorar positivament l’anunci 
de l’inici de segellat definitiu 
dels pous.
No obstant, també van advertir 
que el govern espanyol de Pe-
dro Sánchez “a més d’encarar 
el desmantellament de les ins-
tal·lacions ha d’assumir les res-
ponsabilitats d’aquest escàndol, 
i malauradament en aquest àm-
bit la seva actitud segueix sent la 
mateixa que la del PP”.
Fornós va denunciar “la manca 
de transparència i col·laboració 
amb la Comissió d’Investigació 
mostrada per organismes pú-
blics com el Instituto Geológico 
y Minero de España que no vol 
facilitar els estudis i documen-
tació que li ha estat sol·licitada 

per la comissió a partir de les 
peticions fetes pels diferents 
partits polítics que la integren”. 
Els diputats ebrencs van desta-
car les aportacions clarificadores 

que estan fent els intervinents a 
la comissió i la importància de 
les seves Explicacions.
“No tenim cap dubte que la po-
sada en funcionament d’aquesta 
comissió ha ajudat al fet que el 
govern espanyol fes passos per 
clausurar i desmantellar el Cas-
tor”, va manifestar Lluís Salvadó.

Que tot seguit ha afegit: “ens 
agradaria veure la mateixa de-
terminació a l’hora d’empren-
dre accions per exigir respon-
sabilitats polítiques, tècniques, 

administratives i empresarials 
cap aquells que han provocat 
el desastre del Castor, i que es 
van posant en evidència en les 
intervencions dels comparei-
xents a la comissió d’investi-
gació del Parlament”.

MÉS ENLLUMENAT 
EN CARRERS DEL 
MUNICIPI
També en un bloc d’actua-
cions de millora lumínica de 
l’espai públic, al municipi 
rapitenc, es reforçarà la 
il·luminació en 5 punts del 
carrer Dr. Ferran, amb 1.700 
metres d’inversió, s’aug-
mentarà la potència en 11 
lluminàries de l’avinguda 
Codonyol, amb 5.500 euros, 
i també se substituiran les 
llums led que s’havien fos 
a les pantalles de l’entrada 
sud del poble pel carrer 
Sant Isidre. Tot plegat, 
suposa  una inversió que 
representarà una millora 
sensible per la il·luminació 
de bona part de la localitat 
costanera i els seus veïns i 
veïnes.

POLÍTICA
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SANTA BÀRBARA
Detingut per vendre 
butlletes de la Grossa
Un treballador d’una 

empresa de missatgeria 
va ser detingut dilluns passat 
pels Mossos d’Esquadra per 
haver sostret 225 butlletes de 
la Grossa de l’empresa, amb un 
valor de 2.250 euros, i vendre-
les a Santa Bàrbara.
Diverses persones van denunciar 
a la comissaria d’Amposta que no 
havien pogut cobrar el reintegra-
ment de les butlletes de la loteria 
de Cap d’Any perquè els lectors 
de les màquines les consideraven 
nul·les. Loteries de Catalunya va 
informar que dos paquets amb 
les butlletes que diverses perso-
nes havien intentat cobrar sense 

èxit havien estat denunciats com 
a perduts per una empresa de 
missatgeria en dates del 21 i 28 
de desembre. Les indagacions de 
la policia catalana van portar als 
agents a un bar de Santa Bàrbara, 
on s’havien venut les butlletes. 
La propietària de l’establiment va 
informar els agents que un client 
habitual del bar li va demanar si 
podria vendre diverses butlletes 
de loteria i ella va accedir sense 
sospitar que podrien tenir cap ir-
regularitat. El detingut va quedar 
en llibertat després de declarar 
en seu policial i resta pendent de 
comparèixer davant l’autoritat 
judicial quan sigui requerit.

SANT JAUME
Joan Bertomeu serà el 
candidat per Esquerra

El grup local d’Esquerra 
Republicana de Sant Jaume 

ha escollit a Joan Bertomeu per 
encapçalar la llista electoral.
Bertomeu és l’actual regidor 
d’Esports i Promoció de l’Em-
presa del consistori santjaume-
ro, on Esquerra governa amb el 
PSC. El candidat agafarà el re-

lleu de Joan Salvador Balagué, 
primer tinent d’alcalde i cap de 
llista republicà a les anteriors 
eleccions. “La nostra aspiració 
és oferir un projecte ambiciós 
per al nostre poble, a partir de la 
base i de la feina que hem por-
tat a terme des del govern mu-
nicipal”, ha declarat Bertomeu.

EL ‘CAT’ DEMANA 
REDUIR  LA 
CONCESSIÓ
El Consorci d’Aigües de Tar-
ragona (CAT) ha demanat a la 
Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre un nou ajust a la baixa 
de la concessió, que actual-
ment és de 100,27 hectòme-

tres cúbics a l’any a la proposta 
de 94,71. 
La presidenta del CAT, Meritxell 
Roigé, també ha avançat que 
un dels objectius és aconseguir 
que els municipis ebrencs ad-
herits al Consorci no hagin de 
pagar el cànon per subministra-
ment. Així ho ha explicat aquest 
matí durant el balanç anual del 
2018.

EL PORT DE LA 
RÀPITA, APTE  
PER VAIXELLS DE 
REFUGIATS
La Generalitat proposa el 
port de la Ràpita entre els 
més aptes per acollir els vai-
xells que rescaten refugiats. 
El conseller d’Acció Exterior, 
Alfred Bosch, destaca les 
infraestructures marítimes 
de Vilanova, Palamós, Roses 
i la Ràpita per complir esta 
tasca. 

LA RUTA DE 
TAPES DE JESUS 
CUMPLEIX 5 ANYS
L’AEJE (Associació d’Em-
presaris de Jesús) organitza 
per 5è any consecutiu la 
RUTA de TAPES, que tindrà 
lloc durant els caps de 
setmana del 15 al 17 i del 
22 al 24 de febrer de 2019 
(dins de la XXIV Fira de l’Oli 
i III Fira de la Garrofa) amb 
la col·laboració de l’EMD de 
Jesús.

CURSES A CAVALL 
A LA PLATJA 
AMPOSTINA DELS 
EUCALIPTUS
Aquest dissabte es van realit-
zar a la platja dels Eucaliptus 
curses de cavalls organitzades 
pel Club Hípic Comarques de 
Tarragona.

‘LA TAULA DEL 
SÉNIA’  TÉ NOU 
PRESIDENT
L’alcalde de Traiguera, Javier 
Ferrer (PSPV), va ser elegit 
en assemblea, nou president 
de la Mancomunitat de la 
Taula del Sénia, en substitu-
ció de l’alcalde de Sant Jordi, 
Ivan Sánchez (PP), que en el 
seu comiat va destacar que 
“demostrem que no hi ha 
colors, ni partits, ni enemics 
quan es tracta de defensar 
els interessos de la nostra 
gent i la nostra terra”.

NOTÍCIES 
BREUS 

Meritxell Roigé, presidenta del CAT.

GASTRONOMIA
La galera és la 
“gran”protagonista
Alcanar, l’Ametlla, l’Ampolla 

i la Ràpita s’uneixen per 
oferir menús gastronòmics 
amb la galera com a 
protagonista producte local 
típic de la mar de l’Ebre. 
Restaurants d’Alcanar, l’Ametlla 
de Mar, l’Ampolla i la Ràpita han 
preparat un seguit de menús, 
maridats amb vins DO Terra Alta, 
on es podran tastar carxofa con-
fitada amb ou poché i tempura 
de galera, fideuada amb galeres 
i llagostins o rap a la crema de 
calçot i galera. És la sisena edició 
de les Jornades Gastronòmiques 
de la Galera, des d’avui divendres 
i fins al dia 3 de març. 

EDUCACIÓ
Inversions a l’Institut 
Sòl de Riu d’Alcanar

El conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, va 

anunciar que el departament 
realitzarà inversions a 
l’Institut Sòl de Riu d’Alcanar, 
per tal de millorar les 
infraestructures i augmentar 
el ventall d’oferta en formació 
professional.

Anunci que es va fer en l’acte 
commemoratiu dels 25 anys del 
centre. El conseller, acompanyat 
per la corporació municipal, tam-
bé va visitar altres dos centres 
escolars del municipi. A les Cases 
d’Alcanar va recórrer les instal·la-
cions de l’Escola Marjal. També va 
visitar l’Escola Joan Baptista Serra.
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RIBA-ROJA
ERC vol que la Diputació 
rebutgi l’abocador
Esquerra Republicana 

presenta una moció per al 
ple de febrer de la Diputació 
en la qual demana que l’ens 
provincial mostri la seva 
oposició al projecte de macro 
abocador que es planteja a 
Roba-Roja d’Ebre
Per ERC, el projecte “és contra-
ri” a la línia de desenvolupament 
econòmic consensuada a la co-
marca.. La moció insta al Territori 
i Sostenibilitat, l’Agència Catalana 
de Residus i l’Ajuntament a què 
en paralitzin immediatament els 
tràmits i se n’oblidin. 
Els alcaldes de la Ribera, al seu 
dia, van demanar informació al 

seu homòleg de Riba-roja, quan 
es va fer públic el projecte. Des-
prés de conèixer-ne els detalls, la 
gran majoria d’alcaldes riberencs 
van acordar articular el rebuig a 
un nou abocador. Cal recordar 
que existeix un abocador a Tivis-
sa, amb més de la meitat de resi-
dus industrials de Catalunya. “El 
Consell Comarcal va aprovar la 
moció de rebuig, amb els vots en 
contra dels alcaldes de Riba-roja 
i de Tivissa (tots dos de CiU). Ara 
bé, es dóna el cas que represen-
tants de CiU s’han expressat en 
contra del projecte a altres ins-
titucions. Per tant, volem que la 
Diputació se sumi al rebuig ma-
joritari del territori”.

TERRA ALTA
Demanen nou model de 
gestió per la Via Verda

La Terra Alta, el Baix Ebre i 
la comarca del Matarranya 

donen per esgotada la gestió 
unilateral dels seus trams 
de la Via Verda de la Vall de 
Zafán i reconeixen que el futur 
turístic passa per una gestió 
i promoció supracomarcal, 
on s’impliquin també agents 

privats com la Diputació o la 
conselleria de Turisme.
La Via Verda és un dels princi-
pals actius turístics a l’Ebre. A la 
Terra Alta en dos dècades s’ha 
passat de 2 serveis turístics a 
10, de 17 restaurants a 29, i s’hi 
comptabilitzen entre 45.000 i 
50.000 usuaris cada any.

MOR UNA DONA 
DE 92 ANYS EN UN 
INCENDI A UNA 
CASA D’ARNES
Una dona de 92 anys va morir 
aquest dilluns a la tarda en un 
incendi al carrer Major d’Ar-
nes. El cos d’emergències va 
rebre l’avís, que alertava del 
foc en una casa de dues plan-

tes. Fins al lloc es van desplaçar 
cinc dotacions, tres camions 
d’aigua, l’autoescala i un vehicle 
de comandament. En arribar a 
l’indret els efectius van accedir 
a l’interior de la casa i van loca-
litzar, en una de les habitacions, 
el cos sense vida de la dona. A 
l’estança també es va trobar un 
gos mort. L’incendi va cremar 
totalment el menjador i la res-
ta de la casa va quedar afectada 

pel fum. L’immoble, però, no va 
patir danys estructurals. Fonts 
properes a la investigació van 
explicar a l’ACN que l’incendi 
es va originar, probablement, 
per una deflagració de l’estufa 
de llenya de la casa on residia 
la dona amb el seu marit i una 
neboda. També segons les ma-
teixes fonts, en el moment dels 
fets la neboda era a la casa i va 
sortir demanant ajut. 

INCENDI                      
AL RECINTE 
D’ERCROS                    
A FLIX
Un incendi va cremar 
dimarts la coberta d’un 
magatzem en desús dins del 
recinte d’Ecros a Flix (Ribera 
d’Ebre). Cinc dotacions dels 
bombers han treballat en el 
control de les flames, que 
han provocat una espessa 
i visible columna de fum 
negre. A l’espai afectat 
pel sinistre, segons han 
destacat, no s’hi trobava cap 
tipus de producte químic. 

INTERIOR 
ANALITZA                  
LA SEGURETAT         
DELS MUNICIPIS 
DEL MONTSIÀ  
El director dels Serveis 
Territorials d’Interior a les 
Terres de l’Ebre, Joan Juan, 
s’ha reunit aquest dimecres 
amb el Consell d’Alcaldes 
del Montsià, encapçalat per 
la seva presidenta, Carme 
Navarro, per abordar la 
seguretat del territori i 
informar-los de les noves 
mesures que ha endegat 
el Departament: identifi-
carà les masies aïllades del 
Montsià per facilitar les 
actuacions en cas d’emer-
gència i es posa en marxa 
un conveni de col·laboració 
que permetrà dotar d’un 
sistema de videovigilància 
als municipis que no dispo-
sin de Policia Local.

NOVA CANDIDATA 
DEL ‘PDECAT’ A 
MÓRA LA NOVA 
El Partit Demòcrata de 
Móra la Nova ha escollit 
Mari Carmen Rios com la 
nova candidata per en-
capçalar el projecte a les 
eleccions municipals. Els 
associats i simpatitzants de 
la formació van votar per 
unanimitat la candidatura 
de Rios.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
“Exigim la dimissió d’Antonio Suárez com a 
director territorial perquè ens sentim traïts”
Esquerra Republicana de 

la Ribera d’Ebre demana 
que Antonio Suárez dimiteixi 
del seu càrrec de director 
territorial de Territori i 
Sostenibilitat a les Terres de 
l’Ebre. 
Els motius d’aquesta petició fan 
referència a les informacions re-
velades, fa un parell de dies, en 
que la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat contemplava la pos-
sibilitat de traslladar els residus de 
l’abocador de Vacamorta (Cru-
ïlles, Baix Empordà) al futur ma-
croabocador de Riba-roja d’Ebre i 
al de Tivissa.  “Ens sentim profun-
dament traïts, perquè veiem que 
se’ns ha amagat informació, no 

només al grup d’Esquerra, sinó al 
territori, a la comarca i, especial-
ment, als ciutadans de Riba-ro-
ja d’Ebre”, ha declarat el presi-
dent dels republicans a la Ribera 
d’Ebre, Josep Maria Sáez.
Sáez també ha afegit: “Veiem 
claríssimament com l’aposta de 
Suárez pel macroabocador no 
és ni pels deutes municipals ni 
pels catorze llocs de treball, sinó 
que ho fa per donar resposta a 
un problema que té el seu pro-
pi departament a raó d’aquesta 
sentència”.  El TSJC va sentenciar 
que s’havia de retornar l’espai que 
ocupa l’abocador de Vacamorta 
al seu estat inicial perquè la lli-
cència estava mal donada. Josep Maria Sáez, president dels republicans a la Ribera d’Ebre.



12 l’entrevistaDIARI MÉS EBRE • divendres, 8 de febrer / 2019

els seus pares, incorporem l’Èric 
al grup. Vam triar un poni ano-
menat Lustic que destaca per la 
seva empatia amb els petits. Al 
principi, Èric cavalcava amb mi 
i li costava fins i tot mantenir-se 
dret entre les meves cames. Pas-
sejàvem amb en Lustic a prop per 
aconseguir que tots dos, nen i 
animal, s’anessin coneixent. A la 
següent fase, l’Èric es va encarre-
gar de donar de menjar i netejar 

Què feu a Natura Hípica?
Nosaltres som un centre hípic 
que funciona com a escola per 
nens i adults de tot tipus. I això 
sí que ho vull remarcar, perquè 
significa que cap limitació o dis-
capacitat suposa un problema a 
l’hora de participar de les nostres 
activitats. 

El cas d’Èric és una prova 
d’això?
No es tracta del primer nen amb 
discapacitat amb el qual hem tre-
ballat aquí, però el seu és un cas 
singular. Parlem d’un infant amb 
una paràlisi cerebral que li genera 
una discapacitat del 87%. Mai ha-
víem treballat amb un infant amb 
les seves característiques.

Vosaltres practiqueu l’equi-
noestimulació, no l’equinote-
ràpia.
Sí. I Cal diferenciar-les, perquè 
l’equinoteràpia implica la partici-
pació d’un psicòleg a les sessions 
i l’equinoestimulació, no. Nosal-
tres, el que fem, és apropar els 
petits a l’animal per tal que es ge-
neri un vincle. Nens i cavalls –o 
ponis, tot depèn de les caracte-
rístiques de l’infant- interactuen 
i s’ajuden mútuament. Aquest és 
l’inici i després, tot és avançar.

Com arriba Èric fins vosaltres?
La seva germana s’apunta a les 
nostres activitats i, d’acord amb 

“CAP TIPUS DE 
MINUSVALIDESA 
HAURIA DE 
LIMITAR MAI 
ELS SOMNIS
D’UN NEN”
al poni i, un cop refermat el vincle 
que s’havia aconseguit crear, vam 
iniciar els passejos tot caminant. 
Èric, per moure’s, empra un ca-
minador i vam decidir tots ple-
gats no utilitzar-lo durant les ses-
sions. El nen caminava; amb l’ajut 
d’un monitor, és clar; al costat del 
poni i vam aconseguir que la du-

ració dels passejos fos cada cop 
més llarga. Finalment, un dia, Èric 
ens va demanar muntar i ho vam 
fer. Ara, i no ha passat ni tan sols 
un any des de que vam comen-
çar, Èric s’aguanta tot sol al llom 
de l’animal.  I també hem acon-
seguit que parli molt més, primer 
amb l’animal i desprès amb tots. 
Ara és un més del grup.
Diries que Èric ha esdevingut 
un exemple de fins on es pot 
arribar tot i les limitacions?

Personalment, he de dir que no 
tinc paraules per expressar la 
màgia que hi ha en tot aquest 
procés que hem viscut. Ara, po-
dríem dir que en Lustic s’ha con-
vertit en les cames de l’Èric. Ell 
es veu capaç de desplaçar-se tot 
sol i ha superat moltes de les se-
ves limitacions. Aquest estiu, per 
exemple, la seva mare va arribar 
amb la Júlia, la seva germana per 
inscriure-la al nostre campus 
d’estiu i li vam preguntar què fa-

NGUITUKA
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MONITORA NATURA HÍPICA
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“L’Èric és un nen      
amb una discapacitat 

del 87% i, com tots 
els nens en aquestes 
circumstàncies, 
necessita estabilitat 
emocional i 
autoestima.” 

“Ens van parlar de l’equinoes-
timulació com a una possibili-
tat i ens vam decidir a provar. A 
més, ens agradava especialment 
aquesta opció perquè ens per-
metia crear una esfera d’inte-
ressos comuns entre l’Èric  i la 
seva germana, perquè ella que 
practicava l’hípica. Al princi-

CRISTINA SABATÉ, MARE D’ÈRIC

“Jo no pensava que l’Èric 
arribaria fins on ha arribat”

pi, dubtàvem, però vam decidir 
apuntar-lo. En començar, ho he 
d’admetre, jo no creia que el meu 
fill podria arribar fins on ha arri-
bat ara, però tinc que reconèixer 
que m’equivocaba de ple.  Per la 
nostra filla també ha estat un pas 
endavant, perquè hem aconse-
guit que tots dos puguin fer una 
activitat conjunta i això  és per mi 
el més important de tot plegat. 
L’Èric, gràcies a l’equinoestimu-
lació ha crescut com a persona 
i ha aconseguit assolir fites que 
abans semblàven inabastables. 
Tots en la família hem guanyat. I 
som més feliços”

ria l’Èric durant les vacances. Ens 
va dir que no res, perquè a nens 
amb les seves característiques 
no se’ls accepta a cap campus 
d’estiu. Nosaltres li vam dir que 
això a casa nostra no succeeix i 
l’Èric va participar en les nostres 
activitats com un més. De fet, va 
prendre part fins i tot a les activi-
tats de piscina. És clar que és un 
exemple: és l’evidència que cap 
tipus de minusvalidesa hauria de 
limitar mai els somnis d’un nen.
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TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre amb el 
Sants (0-1) en el quart 

partit dels sis que ha de jugar 
seguits a casa.
L’equip de la Ribera, en un duel 
marcat pel vent, va veure com 
el sants es va avançar en el mar-
cador, en un primer temps en 
què els barcelonins el tenien al 
seu favor. D’aquesta manera, 
van tenir altres aproximacions, 
jugant més a camp contrari. A 
la represa, el partit es va igualar 
i va ser l’Ascó qui va pressionar 
i qui va tenir les opcions, algu-
nes d’elles clares. Però el porter 
visitant va estar excepcional i va 
evitar les rematades locals. 
Amb l’Ascó van debutar dos dels 
darrers fitxatges, procedents del 
Llagostera. És el cas del central 

Adrià Parra i del davanter Ous-
man. 
El tercer fitxatge, Juan Felipe va 
estar a la banqueta. 
L’Ascó rebrà demà dissabte el lí-
der l’Hospitalet (16.30h). Serà el 
cinquè partit consecutiu a casa i, 
tot i l’entitat del rival, ha de bus-
car la victòria per fugir de la zona 
compromesa de la taula classifi-
catòria.

L’Ascó rebrà demà el 
líder, l’Hospitalet

UE RAPITENCA

La Rapitenca va perdre, 
diumenge passat, al camp 

del Vista Alegre, un rival 
directe en la lluita per la 
permanència (2-1).                    
L’equip rapitenc va millorar a la 
represa, però quan millor estava 
i quan havia empatat el partit, va 
rebre el 2-1 que va trencar la re-
acció. Ara, la Rapitenca afronta 
dos partits seguits a casa, contra 
el Tàrrega i l’Andorrà de Piqué. 
Són dos partits claus. D’entrada 

ho és el primer, diumenge a les 
12 hores. Brayan, encara lesio-
nat, serà baixa. Una baixa impor-
tant perquè l’equip el necessita. 
Demba tampoc podrà jugar i 
encara li queden, com a Brayan, 
unes setmanes. Peque, conso-
lidat al primer equip, tampoc 
podrà estar per una lumbàlgia. I 
el davanter Dilla ha demanat la 
baixa però, de moment, ha de 
seguir a l’equip. S’espera que 
pugui tornar el central Barry.

Brayan segueix 
lesionat i no pot jugar  

L’Ascó va perdre amb el Sants.

VOTACIONS A LA 
UD JESÚS I MARIA

Divendres passat van 
fer-se.

S’havia de votar si els socis del 
J. I Maria acceptaven la filia-
ció de la nova entitat de futbol 
base, Futbol Formatiu Terres 
de l’Ebre. Els resultats van ser 
70 vots contraris i 10 que esta-
ven a favor. Per tant, la filiació 
no es farà.  Dimarts tindrà lloc 
una assemblea per parlar del 
futur directiu del club.

TOP SECRET
En nombroses ocasions 
m’avanço als esdeveni-
ments. La setmana passada, 
en la secció Top Secret, vaig 
dir: En un equip de Tercera 
catalana, el seu entrenador 
està preocupat. Només que 
estreny una mica als juga-
dors, aquests es queixen. 
“El que juga es queixa, el 
que canvio es queixa, el 
que no juga es queixa, i n’hi 
ha que es queixen perquè 
no els agrada on juguen” 
.  El míster que em va 
comentar això era Subi de 
l’Aldeana. I ja no està. No 
va ser cessat. Ell mateix va 
plantejar a la directiva que 
les coses no funcionaven i 
que acceptava si es prenia 
una decisió. Arriba Bartolo, 
no amb el ‘látigo’ però amb 
mà dreta. Es va sorprendre 
Bartolo perquè jo sabia que 
havia fitxat als pocs minuts 
d’haver donat el sí. D’altra 
banda, en la secció Top 
Secret, també de la setma-
na passada, vaig dir:  “La 
Rapitenca va fitxar a dos 
davanters. Dilla, que diu-
menge estava a la banque-
ta, i Nacho que va marxar a 
l’Ulldecona “.  Ara Dilla ha 
demanat la baixa per fitxar 
molt probablement, si la 
rep,  pel Gandesa. Durant 
molts mesos vaig pronos-
ticar que també marxava, 
com Nacho. De vegades és 
arriscat publicar algunes 
notícies en ‘off record’. Però 
en el 90% de les ocasions, 
acaben succeint.

CELMA

L’ELEFANT 
ROIGIBLANC
En les últimes setmanes 
he sentit comentaris de 
l’existència d’un elefant roi-
giblanc. Seria com un grup 
opositor a la directiva actu-
al del Tortosa i que fins i tot 
ha fet algun comunicat, en 
privat, signant amb aquest 
nom. També hi ha qui diu 
que és algú del futbol base. 
La veritat és que no ho sé. 
Jo no sé res. Però em fa 
gràcia. Molta. D’entrada cal 
valorar positivament que, 
en l’època actual, hi hagi 
algú que envia missatges 
manifestant-se per alguna 
qüestió del club. Té mérit. 
Desconeixo quin  serà el 
recorregut de l’elefant. N’hi 
ha que diuen que és un grup 
que pot tenir interès en un 
futur, segons com vagin 
les eleccions municipals. 
La veritat és que jo penso 
que no serà res. Ara fa un 
any, el Tortosa tenia un 
buit de poder i no va existir 
cap elefant, quan era el 
moment d’aparèixer. L’únic 
que va sortir va ser Víctor 
Abella, l’heroi per desatas-
car la situació i accelerar 
una altra candidatura. Per 
tant, el Tortosa té presi-
dent i directiva i, segons 
diu el tècnic German, aviat 
es començarà a perfilar la 
temporada propera. Crec 
que això potser queda lluny 
encara. Però el que tinc clar 
és que a aquest elefant no li 
veurem la trompa.

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h. Resums: Ascó-Hospitalet, Rapitenca-Tàrrega, 

Ampolla-Ulldecona, Olímpic-Perelló, Ametlla-Batea, 

Catalònia-Godall, Roquetenc-Corbera i Ebre Escola-Arnes.

 Convidats: Guillermo Camarero i Agustí Zaera (Rapitenca)

PROPERA JONADA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Hospitalet, 
dissabte 16.30 h.

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Tàrrega 
diumenge 12 h.

SEGONA CATALANA

DISSABTE

Pobla-Amposta 16h
Riudoms-Vilaseca 17h
Vendrell-Camarles 18h

DIUMENGE

Catllar-Valls 12 h
Canonja-M Nova 12 h
Ampolla-Ulldecona 16h
Gandesa-Reddis 16h
La Sénia-Torreforta 16h
Tortosa-Pastoreta 17h

TERCERA CATALANA

DISSABTE

Ametlla-Batea 16h
Flix-S Bàrbara 16.30h
Catalònia-Godall 16.30h

DIUMENGE

Masden.-Rapitenca 12 h
R Bítem-S Jaume 16h
Alcanar-J i Maria 16h
La Cava-Aldeana 16.30h
Roquetenc-Corbera 
16.30h
Olimpic-Perelló 17h

QUARTA CATALANA

DISSABTE

Tivenys-Xerta 15.30h
Ebre E-Arnes 17h
Amposta-Catalònia 
18.15h

DIUMENGE

Ginestar-la Cava 16h
Benissanet-Deltebre 16h
Fatarella-Vilalba 16h

EL TORTOSA FA UN 
FITXATGE

El Tortosa incorporarà 
a Marc Benito, germà 

de Pol, i que jugava al 
Cambrils Unió.
  És el darrer fitxatge de la  
temporada, segons la direc-
tiva.  Marc té 22 anys. D’altra 
banda, el Perelló té previst 
incorporar un altre davanter. 
Walter, que ja va fitxar temps 
enrera, encara no pot debutar 
per temes burocràtics.  
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Ion perelló va debutar

Tal com vam anunciar la 
setmana passada, l’ampos-
ta va fer una incorporació. 
Es tractava del jugador Ion 
Perelló, que la temporada 
passada va estar al Tortosa 
marxant, durant la matei-
xa, a un equip de la Tercera 
divisió de Conca. Aquesta 
lliga, Ion va començar-la a 
la Grama, equip del que es 
va desvincular fa dues set-
manes. Semblava que Ion 
podia fitxar amb l’Ampolla 
però finalment el tècnioc 
Xavi Cid el va convèncer 
per anar a l’Amposta. Ion 
va ser titular i va fer un 
bon partit, sent un fitxatge 
important per apuntalar  
l’equip de la capital del 
Montsià. 
Les baixes per grip de Josu 
i d’Isaac Casanova van 
comportar el debut d’Ion 
com a titular quan feia 
pocs dies que estava amb 
l’equip. El tècnic Xavi Cid 
va fer una bona valoració 
del fitxatge: “és un jugador 
que ens aportarà molt i 
que ja coneixo de quan jo 
vaig estar al futbol base 
del Tortosa. És molt com-
plet i ens ajudarà moltís-
sim en la creació de joc, tal 
com es va veure diumenge. 
És un jugador que va estar 
als planters del Barça i del 
Nàstic i aquí a Amposta té 
i tindrà tota la nostra con-
fiança”. Francesc Corella va 
causar baixa.  

SEGONA CATALANA
De la Torre guia la 
progressió del Tortosa
El Tortosa va vèncer al 

camp del Reddis (0-4) i 
segueix la seua progressió 
amb 3 victòries seguides. De la 
Torre (2), Dani Bel i Alejandro 
van marcar. L’equip, tot i les 
distàncies respecte a les dues 
primeres places, vol continuar 
en la lluita. 
German Inglés, tècnic del Tor-
tosa, “en general, vam fer un 
partit molt seriós, tot el que es 
podia per la difucltat del vent. A 
la primera meitat el vam tenir a 
favor i vam saber aprofitar-ho. El 
Reddis és un equip que té clara 
la idea de jugar. Els vam pressi-
onar dalt i vam recuperar pilotes 
que ens van permetre disposar 
d’opcions. De la Torre, aprofi-

tant un error seu al darrera, va 
fer el 0-1 i Dani, després d’una 
recuperació, va marcar el 0-2. 
A la represa el vent va afluixar i 
vam seguir controlant el partit, 
tenint altres opcions a més dels 
gols, i sense que el Reddis ens 
fes perill”. German afagia que 
“pot aparentar pel resultat que 
va ser un partit còmode, però es 
va haver de treballar amb mol-
ta concentració. I va fer-se. Són 
jornades, com la del diumenge 
quan rebem al cuer, en les que 
s’ha de guanyar i això és el que 
es busca. L’equip està molt bé 
ara. Hem de seguir, treballant 
per guanyar a la Pastoreta i des-
prés ja afrontarem els partits que 
se’ns presenten”.

NOVETAT A 
AMPOSTAVictòria de l’Ulldecona, 

contra el Gandesa (1-0)
El derbi, com tots els partits 

del cap de setmana, va 
estar marcat pel vent. A la 
primera meitat el Gandesa va 
dominar més i va tenir una 
doble ocasió. 
A la represa, l’Ulldecona va sortir 
amb més convicció i va fer l’1-0, 
amb una jugada d’Ivan Gonzalez. 
El Gandesa va buscar l’empat i al 
final va tenir una oportunitat que 
va evitar el local Pau. 
Carlos Gilabert, tècnic de l’Ull-
decona:  “l’empat hagués estat 
més just. El partit va ser molt 
igualat a la primera meitat, amb 
més control del Gandesa que 
va tenir una gran ocasió per fer 
el 0-1. A la represa, nosaltres 
ja vam pressionar més i Ivan va 

marcar l’1-0. En els darrers deu 
minuts, el Gandesa va apre-
tar molt i va tenir l’opció per 
empatar. Al final, 1-0 i victòria 
molt important”. Alberto López, 
tècnic del Gandesa: “va ser un 
partit en què nosaltres vam te-
nir les millors ocasions i en què 
la manca d’encert ens va impe-
dir puntuar. A la primera meitat, 
ja vam tenir-ne dues de clares i 
també diverses accions a pilota 
aturada que van generar perill. 
A la represa ells van sortir mi-
llor i van marcar però nosaltres 
vam reaccionar i, tot i que ells es 
van defensar amb vuit jugadors 
darrera de la pilota i que el vent 
dificultava, vam tornar a tenir 
l’ocasió per empatar”. 

CF AMPOSTA
Triomf que referma la 
ratxa, contra la Sénia
L’Amposta va guanyar la 

Sénia (4-2), el dia del debut 
de Ion Perelló (Grama). Els 
locals es van posar amb el 3-0 
a la primera meitat, però la 
Sénia va escurçar diferències 
poc abans del descans. 
A la represa, Callarisa va fer el 3-2 
però un penal comès sobre el lo-
cal Quim va suposar la sentència 
i el hat tric de Carles Kader. Des-
tacar el retorn de Pau Valmanya, 
a l’Amposta, després de 10 mesos 
per la lesió. Xavi Cid, tècnic de 
l’Amposta, “ens vam enfrontar a 
un bon equip, que té bons juga-
dors i que s’associa força bé quan 
té la pilota.Vam fer una bona feina 

defensiva i, a més, vam tenir efec-
tivitat per avançar-nos amb el 
3-0. El partit, però, es va compli-
car a la represa quan ens van mar-
car el 3-2. No obstant, el penal va 
sentenciar amb el 4-2. Penso que 
la victòria va ser justa perquè, en 
general, vam tenir més ocasions”. 
Serrano, de la Sénia: “vam pagar 
cares les indecisions que vam co-
metre i l’Amposta va ser efectiu. 
Amb l’1-0 vam saber reaccionar 
però el segon i el tercer gol, molt 
seguits, van complicar molt el 
partit. Vam refer-nos i a la represa 
vam ajustar el marcador amb el 
3-2 però el penal va sentenciar 
amb el quart gol”. 

CRISI INSTITUCIONAL
Futur incert per al filial 
del Reus Deportiu  
La crisi del Reus Deportiu 

afecta tots els equips de 
l’entitat.
 L’extècnic de l’Amposta, Albert 
Company, és l’entrenador del fi-
lial de Tercera divisió, en el que, 
al cos tècnic, també es troba el 
gandesà Rafel Navarro. La in-
certesa és gran i, de fet, durant 
aquesta setmana, no sé sap si 
l’equip podrà desplaçar-se al 
camp del Sant Andreu. Els nous 
propietaris encara no s’han posat 
en contacte per assegurar que 
es complirà amb els cobraments 
pendents de jugadors i tècnics del 
filial. Els recursos del club s’esgo-
ten i la situació és rocambolesca. 

Malgrat tot, Company informa 
que “la nostra obligació és seguir 
treballant, amb tots els incon-
venients que la situació suposa. 
Hi ha incertesa i ja portem des-
plaçaments que no sabem si els 
podrem fer fins darrera hora. I així 
ens trobem, esperant solucions 
per tot plegat”.  

EL VENT OBLIGA 
A SUSPENDRE 
PARTITS
En la jornada passada, el vent 
va obligar a suspendre dos 
dels partits a la Segona cata-
lana. Tots dos a les Terres de 
l’Ebre. D’entrada, dissabte, a 
Móra la Nova, els dos equips 
i els àrbitres van acordar no 

jugar pel vent huracanat que 
feia impossible disputar el der-
bi entre els locals i l’Ampolla. 
D’altra banda, a Camarles, la 
suspensió del partit amb el 
Catllar ja va efectuar-se el 
diumenge al matí per evitar 
desplaçaments del conjunt 
tarragoní i dels àrbitres per la 
tarda. El fort vent de diumen-
ge i la previsió que no calmés 
a la tarda, van ser el detonant 

de l’acord entre els dos equips 
per ajornar la confrontació 
amb antelació.
Ara falta l’entesa per recupe-
rar els partits. El cap de set-
mana del 2 i 3 de març hi ha 
descans per Carnaval. Podria 
ser durant aquell cap de set-
mana o el divendres dia 1 una 
bona data per a jugar uns par-
tits que a hores d’ara estan 
pendents i que permetrien 

actualitzar la competició.
A la Tercera catalana ebrenca 
van ajornar-se dos partits. El 
dissabte el Santa Bàrbara-la 
Cava i el diumenge va ser el 
Corbera-Alcanar el que no va 
poder disputar-se.
A la Quarta catalana del ter-
ritori també es va ajornar un 
partit, dissabte, a la Cava. Era 
el que havien de disputar el fi-
lial local i el Tivenys.   

Albert Company, tècnic del Reus B.

1. Valls 
2.Catllar
3.Tortosa
4. Ampolla
5. Camarles
6. Gandesa
7. La Sénia
8.  Pobla 
9. Amposta
10. Riudoms
11. M Nova
12. Ulldecona
13. Canonja
14. Vilaseca
15. Vendrell
16.Torreforta
17.Reddis
18. Pastoreta
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28
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55

53
45
38
36
32
31
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31
29
27
25
24
23
20
20
15
11
10
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TERCERA CATALANA 3 PUNTS 
VALUOSOS
EL ROQUETENC 
S’IMPOSA A 
GODALL (1-2)
Després de 6 jornades, el 
Roquetenc va guanyar. Va 
fer-ho a Godall (1-2). Per a 
Robert Avinyó, tècnic del 
Godall: “la primera meitat 
va ser molt anivellada, amb 
poques ocasions. Ells van ar-
ribar amb un parell de trets 
exteriors i nosaltres vam 
tenir l’ocasió més clara amb 
una rematada de Miquel 
que va aturar Iniesta. A la 
represa, arran d’una contra, 
el Roquetenc va marcar el 
0-1. Ens vam quedar amb 
10 per l’expulsió de Guillem. 
Vam reaccionar i Miquel va 
empatar. Vam aguantar bé 
en defensa. Camarero, en 
fora de joc, va fer l’1-2. Però, 
tot i això, vam tenir opcions 
clares al final per empatar, 
amb rematades de Royo i 
d’Oriol. El resultat va ser 
injust. Penso que l’àrbitre a 
la segona meitat va canviar 
el criteri”. Miquel Campos, 
cap de premsa del Roque-
tenc: “partit molt igualat i 
intens en què el Godall, amb 
l’1-2 i amb deu, va insistir per 
buscar l’empat, amb molta 
intensitat. Nosaltres vam 
tenir contres per sentenciar 
però no vam fer-ho i vam 
patir fins el final. Victòria 
important després de 6 jor-
nades”. Cessay tornava i es 
va estrenar com a golejador. 
El Roquetenc rebrà el Corbe-
ra el diumenge.

El Masdenverge 
sorprèn el líder Perelló
El Masdenverge, penúltim, 

va empatar a casa amb el 
líder Perelló (0-0). 
Gerard Capera, tècnic del Mas-
denverge: “va ser un partit molt 
igualat en el que nosaltres, al 
primer temps, vam tenir un pa-
rell d’opcions i ells una de clara 
amb una rematada que va tocar 
el travesser. A la represa ells van 
pressionar més amunt i van in-
tentar tancar-nos. Però sobre la 
mitja hora, el partit va igualar-se i 
vam fer diverses contres per po-
der marcar. En definitiva, felicitar 
l’equip. Ha millorat defensiva-
ment i l’empat contra el líder ens 
il.lusiona per seguir lluitant per 
poder salvar-nos. Junts podem”. 

Xavi Tomàs, pichichi de l’equip, 
que ja va ser porter, va posar-se 
sota els pals per la baixa de Marc. 
Des del Perelló, del partit, deien 
que “el vent va deslluir molt el 
joc dels dos equips. Al primer 
temps vam tenir-lo en contra i 
el Masdenverge va fer dues oca-
sions. Nosaltres en vam crear 
dues amb rematada de Didac al 
pal i una altra de Marc Martí. A la 
represa, vam pressionar però el 
Masdenverge es va defensar for-
ça bé, amb un porter que va fer 
bones intervencions. Es va lluitar 
però no es va poder guanyar”. El 
Perelló, malgrat l’empat, segueix 
líder en solitari. El cadet Fran Pi-
nyol va debutar.

MALESTAR MORENC
El Jesús i Maria puja a 
la segona plaça (3-1)
El Jesús i Maria va guanyar 

l’Olímpic (3-1) i és segon. 
Els visitants van acabar molt mo-
lestos per l’arbitratge. Ito Galve, 
director esportiu del J. i Maria: 
“la primera meitat, contra vent, 
vam jugar força bé, circulant la 
pilota i creant ocasions amb un 
pal de Salva i fent l’1-0. Al minut 
45, però, arran d’una falta, Ibañez 
va empatar. A la represa, ajudats 
pel vent i ells amb deu, per una 
expulsió justa (les dues targetes 
van ser-ho) vam continuar insis-
tint. Amb un penal, que ells van 
protestar (el contacte va existir) 
vam fer el 2-1. Vam seguir, cre-
ant ocasions fins que Albert va 

trencar i Oriol va sentenciar. Molt 
content de l’equip, amb 3 juve-
nils que es consoliden”. Fonts di-
rectives de l’Olímpic manifesta-
ven que “el vent va condicionar, 
però l’àrbitre també. De forma 
rigorosa ens va deixar en deu 
durant 65 minuts, quan a ells els 
va perdonar vàries vegades l’ex-
pulsió. L’àrbitre va tenir un criteri 
desigual. I ens va xiular un penal 
inexistent que fou el 2-1 ja la re-
presa. Estem molestos perquè 
l’àrbitre va alterar un partit amb 
decisions que van determinar”. 
L’Olímpic, que tenia baixes (Ma-
dero i Sergi) va veure frenada la 
ratxa de 8 jornades sense perdre. 

CF BATEA
Tercer triomf seguit, 
contra el Catalònia
Segons Chema, del Batea: 

“partit, com tots els de la 
jornada, marcat pel vent. 
Primera meitat molt intensa, sen-
se ocasions. Però amb una acció 
afortunada, ens vam avançar. A 
la represa, amb el vent en con-
tra, ens vam defensar amb or-
dre contrarrestant els intents del 
Catalònia. Ofensivament, a més, 
vam millorar i vam assolir el 2-0 
que va confirmar una victòria tre-
ballada”. Juanjo Agustin debutava 
amb el Catalònia: “partit igualat i 
de treball, condicionat pel vent. 
Al primer temps el vam tenir en 
contra i vam fer una bona feina, 
tenint  a més algunes aproxima-

cions. Ells ens van marcar arran 
d’una acció de picardia del seu 
davanter. A la represa, però, no 
vam aprofitar el vent i no vam 
arribar amb claredat mentre ells 
van controlar millor el centre del 
camp i van marcar el 2-0”. El Cata 
va tenir diverses baixes. 

L’AMETLLA GOLEJA 
EL SANT JAUME (4-0)
L’Ametlla, en el partit de Festa 
Major, va golejar el Sant Jau-
me, rival directe (4-0), fent un 
punt i seguit en la ratxa, amb 10 
punts dels darrers 12.
Josep Maria Rovira, tècnic de 
l’Ametlla: “va ser un partit en 
què el vent va condicionar. Al 

primer temps vam tenir-lo en 
contra i el Sant Jaume va fer di-
verses aproximacions. Però vam 
fer un bon treball i, a més, a la 
contra vam sorprendre amb la 
velocitat d’Aitor, que va marcar 
dos gols. A la represa, amb el 
vent a favor i amb espais, vam 
tenir altres ocasions, a més dels 
gols de Sergi”. Aitor, un dels 
darrers fitxatges, procedent de 
l’Ascó, va obrir el partit amb dos 

gols. Joan Subirats, del Sant 
Jaume: “a la primera meitat 
vam tenir el vent a favor, però 
no ens vam adaptar i no vam 
aprofitar-ho. Ens va faltar més 
encert. Davant estem minvats 
i és el que ens falta. Potser 
hauriem de mirar de fer una 
incorporació per reforçar la 
davantera. L’Ametlla, en can-
vi, amb un davanter incisiu, va 
fer dos contres i va marcar. A 

la represa, per lesions, vam ju-
gar amb 10 i amb Pujol amb 
molesties. Es va fer el que es 
va poder i l’Ametlla va ampli-
ar l’avantatge fins el 4-0 final. 
Hem de canviar la dinàmica. És 
complicat però davant neces-
sitem gol per sortir de la situa-
ció que estem, a la part baixa”. 
El Sant Jaume visita diumen-
ge el R. Bítem. L’Ametlla rebrà 
demà el Batea. 

Chema, tècnic del Batea.

1. Perelló
2. J. i Maria
3. Batea
4. Rapitenca
5. Aldeana
6. Flix
7. Olímpic
8. S Bàrbara
9. La Cava
10. Catalònia
11. Corbera
12. Roquetenc
13. Ametlla
14. R Bítem
15. Godall
16. S Jaume
17. Masdenv.
18.Alcanar

53
49
46
57
34
44
43
29
42
26
43
30
25
45
31
32
25
12

31
26
27
35
21
32
32
20
28
22
34
33
26
32
49
44
51

123

38
37
36
35
34
34
32
32
31
30
27
27
25
25
21
19
11
0

equip                    GF       GC     PNTS

La Rapitenca B fitxa a 
Corella (Amposta)
La Rapitenca ha incorporat 

al central Corella, que 
estava a l’Amposta. 
Ja podria debutar a Masdenver-
ge. D’altra banda, en la jornada 
passada, Rapitenca i Flix van em-
patar a un. La primera part va ser 
dels rapitencs davant d’un Flix 
feble en la pressió defensiva al 
centre del camp. La Rapitenca, 
a la primera meitat, va fer l’1-0 i 
va tenir més opcions per banda 
esquerra, a través d’Àlex López. 
El gol local va arribar arran d’una 
acció de contra ben trenada. El 
xut de Buera el va desviar el vi-
sitant Tini. El Flix tindria la seua 
oportunitat en  una doble rema-
tada que va evitar el porter de la 

Rapitenca. Els flixancos van em-
patar poc abans del descans ar-
ran d’un córner. Dani Robles va 
afusellar després d’una indecisió 
defensiva local. A la represa, el 
Flix va estar millor, més posat, 
creant diverses ocasions i recla-
mant un gol fantasma. La pilota la 
va traure el local Piqueras de dins 
de la porteria. Hagués estat l’1-2. 
El Flix va controlar més el partit al 
segon temps, davant d’una Ra-
pitenca que no va poder tenir la 
pilota i que va perdre ordre, tot i 
crear una ocasió clara per haver 
fet el 2-1. La rematada de Xavi va 
anar fora, creuant la porteria de 
Marc Andreu. Al final, 1-1. Amb el 
Flix va debutar Yuri, en el retorn. 
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VICTÒRIA CLAU 
DEL BENISSANET, 
A JESÚS (1-3)
 Jordi Llobet, tècnic del 
Catalònia: “es va parlar de 
suspendre el partit pel vent 
però finalment es va decidir 
jugar. Nosaltres vam sortir 
molt ben posats, conscients 
de l’entitat del rival. Vam 
estar ben col.locats i ens 
vam avançar amb l’1-0. El 
problema va ser no trans-
formar les ocasions. En 
vam tenir per posar-nos 
amb un 3 ó 4 a zero. No 
va ser així. A la represa, el 
Benissanet va reaccionar i 
es va imposar més al centre 
del camp. Arran d’una falta 
lateral en què per nosaltres 
va haver fora de joc clar 
en la rematada, ells van 
empatar. Nosaltres vam 
baixar, tot i tenir un parell 
d’opcions, i ells van crèixer. 
Al 80 va arribar l’1-2 i al 
final l’1-3. Malauradament 
va ser un altra jornada amb 
lesions. Sergi i Toni es van 
lesionar. Seguirem tirant del 
juvenil. Tenim futbol base i 
ens ajuda”.  Xavi Pérez, del 
Benissanet: “partit nova-
ment marcat pel vent. A la 
primera meitat el Catalònia 
va fer l’1-0 i va tenir ocasi-
ons per arribar al descans 
amb un resultat més ampli. 
La represa ja va ser nostra, 
amb el vent a favor.  El 
Catalònia va intentar jugar i 
no es va tancar. En la recta 
final del duel fórem efectius 
i vam fer l’1-2, sentenciant 
amb l’1-3. Triomf molt im-
portant. Vam saber aprofi-
tar les ocasions, a diferència 
del rival”. 

TERCERA CATALANA PAS 
ENDAVANT

QUARTA CATALANA
El Xerta va fer patir a 
l’Ebre Escola (3-4)
Partit amb molt de vent en 

què l’Ebre Escola va fer un 
gran pas endavant en vèncer a 
Xerta (3-4). 
Els visitants van tenir el vent a fa-
vor a la primera meitat i encert 
en dues accions de Pep Montesó 
per marcar el 0-2, el segon gol 
protestat pels locals. Anass, que 
debutava en el retorn a l’Ebre 
Escola, culminant una bona ju-
gada, va fer el 0-3. Poc abans 
del descans, un autogol visitant 
va ser l’1-3. A la represa, amb els 
locals pressionant, Jorge va mar-
car el 2-3 a la sortida d’un córner. 
Quan pitjor ho passava l’Ebre, 
una contra va culminar-la Anass 

amb el 2-4. Gol que va fer mal als 
locals que, no obstant, van insistir 
fent Toni, de penal, el 3-4 i tenint 
ocasions amb un gol fantasma 
reclamat. Izan, porter visitant, va 
evitar l’empat. L’Ebre va patir però 
es va endur tres punts molt im-
portants per al play-off. Eric Bor-
ràs, del Xerta, valorava “el treball 
de l’equip; malgrat el 0-3, va tenir 
confiança i va ajustar el partit fins 
el 3-4, tenint opcions per empa-
tar en una jornada marcada pel 
vent”. Xavi Subirats, de l’Ebre E.: 
“sabíem que seria un partit molt 
complicat i així va ser. El Xerta ens 
va pressionar molt i va poder em-
patar. 3 punts molt importants”. 

La Fatarella va frenar 
un dels líders (1-0)
La Fatarella va vèncer un 

dels líders, l’Amposta (1-0). 
José Víctor, de la Fatarella: “par-
tit molt disputat i també igualat. 
Primera meitat amb alternatives i 
opcions pels dos, ells la més clara 
fou una falta al travesser.  A la re-
presa el vent va afluixar i penso 
que va haver més domini nostre, 
ben posats i amb les línies molt 
juntes. Vam tenir opcions i Arnau 
va marcar l’1-0. Per la represa, 
resultat just”. Jordi Subirats, de 
l’Amposta B: “partit molt intens 
en el que hagués pogut guanyar 
qualsevol dels dos. L’empat ha-
gués estat el més just, perquè les 
ocasions van estar repartides, ja 

al primer temps i també al se-
gon. Rafa va evitar opcions de la 
Fatarella i nosaltres, a la represa, 
vam poder marcar amb oportu-
nitats de Rachid i d’Eric. I al final 
una rematada d’Ivan va poder 
ser l’empat”. Pepe va tornar, un 
any després de la lesió.  

EL GINESTAR TAMBÉ 
SOMIA (3-2) 

El Ginestar va vèncer el Delte-
bre (3-2) i segueix lluitant per 
poder tenir opcions per fer el 
play-off. Són vuit punts i falten 
5 jornades. Poley, tècnic del 
Ginestar: “va ser un partit que 
es va posar de cara aviat amb 
el 2-0, minut 7, amb altres op-

cions per decidir. Després ens 
vam acomodar i vam sortir de 
la confrontació i el Deltebre va 
empatar i va tenir altres possi-
bilitats que va evitar David, molt 
encertat altre cop. A la represa, 
vam  reaccionar i vam fer el 3-2 
però no vam sentenciar quan a 
la contra vam tenir ocasions per 
fer-ho i vam acabar amb incer-
tesa per l’ajustat del marcador. 
Hem de seguir, mentre hi hagi 

possibilitats”. Anton, del Delte-
bre: “vam començar adormits, 
fora del partit, i ens van fer dos 
gols, el segon arran d’una falta 
lateral inexistent. Vam reaccio-
nar i abans del descans, Rovi-
ra, en una acció individual, va 
marcar el 2-1. Nosaltres vam 
gaudir d’altres opcions. Rovira, 
amb un llançament impres-
sionant de falta, va empatar a 
la represa. Però, poc després, 

en una acció a pilota aturada 
novament mal defensada, ens 
van fer el 3-2. Vam intentar-ho 
però no vam poder empatar. 
Content pel treball i perquè 
l’equip està fent una bona fei-
na, tot i estar minvat. Diumen-
ge vam anar amb 11 jugadors 
i sense porters. Un jugador de 
camp es va posar sota els pals. 
Esperem recuperar gent i bus-
carem una victòria”. 

Arnau, de la Fatarella, va fer el gol. 

1. Amposta
2. Ebre E
3.Arnes
4. Benissanet
5. Vilalba
6. Ginestar
7.  Xerta 
8. Catalònia
9. Fatarella
10. Deltebre
11. Tivenys
12. La Cava

31
50
41
48
48
33
29
30
24
31
27
14

12
27
20
28
35
32
37
35
32
38
52
58

36
36
36
35
28
28
22
21
15
13
13
3
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Oxigen per al R. Bítem, 
en guanyar a l’Aldea
El R Bítem va guanyar a 

l’Aldea (0-4). 
El partit va estar a prop d’ajor-
nar-se, pel vent. El R Bítem el va 
tenir a favor al primer temps i es 
va avançar amb gol olímpic de 
Moha (el vent va enverinar la pi-
lota). L’Aldeana, però, va tenir les 
dues opcions més clares. A l’inici 
de la represa, als 15 segons, Dani 
Porcar va fer el 0-2 que va pesar 
per als locals. I els de Bítem, amb 
espais i amb el partit trencat, van 
sentenciar amb un penal que va 
transformar Jota i amb un quart 
gol, d’Eugeni. Triomf vital per al 
R-Bítem per allunyar-se de la 
zona complicada. L’Aldeana va 
perdre, després de 19 jornades. 

Subi, de l’Aldeana: “el R. Bítem va 
merèixer la victòria però el resul-
tat va ser inflat. El vent va dificultar 
molt el joc. Al primer temps, tot 
i tenir-lo en contra, vam fer les 
ocasions més clares. A la represa, 
al primer minut, vam rebre el 0-2 i 
llavors tothom va fer la guerra pel 
seu compte i vam perdre el con-
trol, rebent dos gols més quan 
ells es van imposar”. David Garcia, 
del R. Bítem: “ens vam adaptar bé 
a un partit marcat pel vent. Molt 
content per l’actitud. La victòria 
dóna confiança i és una motiva-
ció. Ens feia falta perquè no jugà-
vem malament però els resultats 
no acompayaven”. Emili, Roda, 
Edgar i Víctor foren baixa. 

Bartolo Meca, nou 
tècnic de l’Aldeana
Dimarts passat, Subi, 

entrenador fins llavors 
de l’Aldeana, va anar a 
l’entrenament però allí li van 
comunicar que s’havia acordat 
que no continuava. 
En les darreres setmanes havia 
existit teràpia de grup al vestidor 
per parlar-ne de la situació, quan 
aparentment hi havia jugadors 
que no estaven conformes amb 
decisions del tècnic. La derrota 
contra el R. Bítem de diumenge 
ha estat el detonant i sembla que 
part del vestidor ha decidit. Subi 
explicava que “ja feia unes setma-
nes que les coses no anaven del 
tot bé, temes d’equip i altres que 
no diré. Jo vaig comunicar les 

meues preocupacions i vaig plan-
tejar que si un canvi a la banqueta 
era una opció per solucionar-les, 
que ho entenia. I així m’ho van 
comunicar dimarts”. Subi afegia 
que “sé que estem a Tercera cata-
lana, però jo el futbol m’ho agafa 
molt en serio. Tant dóna classifi-
cació o resultats, el tema per a mi 
és ambició, compromís, i treball. 
I quan veig alguna cosa que no 
m’agrada la comunico ràpid. Res 
més, una nova etapa de la que em 
quedo amb el positiu, per seguir 
aprenent dels errors”. De 20 par-
tits, l’Aldeana ha sumat 8 victòries, 
10 empats i 2 derrotes. I tota una 
volta sense perdre. Bartolo Meca 
torna a la banqueta aldeana. 
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QUARTA CATALANA

INFRAESTRUCTURES
S’instal·la  la gespa 
artificial a Roquetes
Els treballs previs per 

preparar el terreny, fins 
ara de terra, van començar 
el 14 de gener i una setmana 
després es van col·locar els 
primers panells de gespa 
artificial. 
El fort vent que ha bufat els darrers 
dies ha endarrerit els treballs de col-
locació, però ara amb el bon temps 
les feines podràn seguir a bon rit-
me. Actualment hi ha col.locada la 
meitat de la gespa i si tot va bé el 

camp annexe de les instal.lacions 
pot quedar enllestit a finals d’aquest 
mes, encara que no hi ha una data 
fixada per poder utilitzar-lo i quan 
es faria la possible inauguració ofi-
cial. No es pot descartar que, quan 
s’inaugure, aquell cap de setmana 
el partit del primer equip es ju-
gue a la nova gespa artificial “per 
donar més solemnitat a  l’estrena 
d’aquesta instal.lació esportiva que 
tant útil serà, sobretot per al futbol 
base del C.D.Roquetenc”.

El Vilalba es va 
imposar a l’Arnes (3-0)
El Vilalba segueix somiant 

amb el miracle. Va vèncer 
l’Arnes en el derbi i encara té 
opcions de play-off (3-0). 
Segons Abdul, tècnic del Vilalba: 
“estic molt content de l’equip. La 
victòria va ser merescuda, fins i 
tot diria que curta. Va fer molt 
de vent però nosaltres ens vam 
adaptar bé. A la primera mei-
tat, amb el vent en contra, vam 
saber jugar i ens vam avançar 
amb l’1-0, tenint altres opcions. 
A la represa, amb el vent a favor, 
ens vam precipitar en algun mo-
ment, sent massa directes, però 
vam sentenciar amb dos gols 
més. Hem de seguir lluitant, amb 
aquesta intensitat i bona actitud, 

fins el final”. Roger, de l’Arnes: 
“derrota dura en un partit en què 
ells van estar millor, sobre tot a 
la primera meitat. Arribar al des-
cans amb l’1-0 va ser molt po-
sitiu. Nosaltres, al primer temps, 
amb el vent a favor, vam estar 
massa neguitosos i no ens vam 
adaptar. A la represa vam millo-
rar i vam fer sensació que podí-
em empatar. Però el 2-0, amb 
el vent en contra, ja va decidir i 
no vam poder reaccionar, rebent 
posteriorment el 3-0. Seguim 
amb avantatge, ara de 8 punts, 
però la classificació s’ha ajustat i 
el final de la lliga es preveu més 
emocionant. Ens haurem de re-
fer per visitar l’Ebre Escola”.  

Ebre Escola-Arnes, duel de líders
al Municipal Josep Otero de Tortosa
Resten cinc jornades per 

acabar la lliga de Quarta 
catalana. La primera fase 
de la temporada. Els quatre 
primers disputaran el play-off 
d’ascens. La resta, el torneig 
Terres de l’Ebre. 
Les primeres quatre places estan 
definides però els darrers resul-
tats, de les darreres jornades, 
han ajustat la classificació. Vilal-
ba i Ginestar han reaccionat tard 
però ho han fet i, quan falten 
15 punts en joc, estan a 7 punts 
de la quarta plaça i a 8 dels tres 
líders. Per tant, es presenten 
jornades decisives i amb en-
frontaments directes. Un d’ells 
serà demà dissabte (17h), al mu-

nicipal Josep Otero de Tortosa, 
on l’Ebre Escola rebrà l’Arnes. 
La directiva de l’Ebre Escola ha 
fet una crida a la seua afició pel 
partit, pel duel de líders. 
Però encara, en les jornades 
restants, hi ha més partits en-
tre rivals en la lluita. Per això, si 
Vilalba i Ginestar mantenen la 
ratxa de victòries, tenen enca-

PROPERA JORNADA

ra coses a dir. Partits que man-
quen entre rivals directes: Vilal-
ba-Ebre Escola, Ginestar-Arnes, 
Ginestar-Ebre Escola, Arnes-Be-
nissanet i Amposta-Arnes.
Com es pot comprovar, final de 
lliga interessant pel play-off en 
el que els quatre primers tenen 
avantatge i Vilalba i Ginestar, en 
canvi, no poden fallar. 
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RESULTATS DEL 
VOLEI ROQUETES
El sènior masculí va perdre. 
Dura derrota perquè tot i te-
nir un avantatge de 2 sets a 
zero, es va deixar remuntar 
i va caure al tie break per 
un ajustat 16-18. El juvenil 
masculí va guanyar per un 
contundent 3-0 al CV Cunit. 
El juvenil femení va caure 
per 0-3 contra el CV Barberà 
en el primer partit de la fase 
d’ascens. I el cadet femení 
també va perdre, 1-3 davant 
el CV Barberà. Finalment, 
victòria de l’infantil femení 
per 3-0 davant el CV Gavà 
Groc. Triomf important per 
a reforçar la moral i premiar 
el treball setmanal.

UNA REMERA 
RAPITENCA, A 
LA SELECCIÓ 
CATALANA
La remera del Club Nàutic 
Sant Carles de la Ràpita 
Marta Mariano ha estat 
seleccionada per represen-
tar Catalunya al Campionat 
d’Espanya de seleccions 
autonòmiques que tindrà 
lloc a Galícia el proper cap 
de setmana.

DUATLÓ 
ERGÒMETRE
Aquest dissabte s’ha dut a 
terme per primera vegada 
el Duatló ergòmetre - córrer 
promoció la Ràpita, al pave-
lló poliesportiu, organitzar 
pel Club Nàutic, l’Associació 
de Rem i la Federació Cata-
lana de Rem, amb el suport 
de la regidoria d’Esports. . 
Pel club de Rem Tortosa van 
destacar les classificaions, 
en categoria aleví: -1X, skiff 
femení, primera posició de 
Martina Moreso. -2X, doble 
escull, tercera posició d’ 
Isaac Lleixà i Axel Gas. En 
infantil, -4X, quatre escull 
masculí, segona posició d’ 
Oriol Martínez, Clement 
Clement Guez, Nichita Sava 
i Raul Robre.

EL MÉS
DESTACAT

POLIESPORTIU
Acte en l’aniversari del 
Club Bàsquet Cantaires

Victòria important 
l’aconseguida pel sénior 

femení del Club Handbol 
Amposta, a Sabadell (20-25).
 Un partit que amb tots els res-
pectes al rival fou més complicat 
de l’esperat, tenint en compte les 
respectives posicions que ocu-
pen a la taula classificatòria. Par-
tit igualat a la primera meitat. Al 
descans, empat a 11. La represa 
va seguir igualada. Era el minut 
21 i el 19-21 per les jugadores de 
Mateu Castellà feia esperar un 
final de partit disputat, però un 
parcial d’1-4 favorable a les am-
postines va decidir per arribar al 
20-25 final. En la propera jorna-
da, rebran al Joventut Handbol 
Mataró.

Resultats equip del club.
CADET FEMENÍ
CH. Amposta “Naturebre” 28 - 
CH. Esparreguera 14
INFANTIL FEMENÍ
CH. Amposta 18 - CH. Vilamajor 
14
INFANTIL MASCULÍ
CH. Sant Andreu 20 - CH. Am-
posta 22

L’Amposta Lagrama 
s’impulsa a Sabadell

El CB Cantaires Tortosa 
CSIT 2019 -World Sport 

Games- dins dels actes 
de commemoració del 
50è aniversari de l’entitat 
col·laborarà en l’organització 
del partit oficial de la Lliga 
Catalana de Bàsquet en Cadira 
de Rodes entre el BAMESAD vs 
CB MIFAS ESPLAIS. 
Serà el dia 24 a les 12h al pavelló 
del Temple. A la mitja part “oferi-
rem a tots els assistents amb un 
vermut electrònic”.
D’altra banda, pel que fa a la com-
petició el CB Cantaires va perdre 
contra el Castelar (59-67). Partit en 
què el conjunt arbitral va voler ser 
el protagonista, amb diverses tèc-
niques totalment innecessàries. El 

primer quart es va saldar a favor 
del CB Cantaires. En el següent  va 
arribar la desfeta, diverses decisi-
ons arbitrals amb tècniques inclo-
ses, van traure del partit a un CB 
Cantaires que jugava amb un bon 
ritme. El CB Castellar va aprofitar 
el desconcert per acabar el quart 
amb un parcial de 7-27. El tercer 
va tornar a ser pels jugadors torto-
sins, amb una molt bona defensa 
sent capaços de retallar distàncies 
i posar-se 38-49. En l’últim quart 
els jugadors del CB Cantaires van 
fer efectiva la remuntada arribant 
als últims minuts empatats i dis-
posats a competir. Però un triple 
del rival i diversos tirs lliures, varen 
fer que el CB Castellar sortís gua-
nyador per 59-67.

Cursa les II Torres, a 
Campredó, diumenge
Diumenge 10 de febrer es 

realitza un any més la 
cursa de muntanya i Canicros 
a Campredó. 
Serà la segona cursa de mun-
tanya dins del Circuit de cur-
ses per muntanya de les Terres 
de l’Ebre i tercera cursa del IV 
Circuit de Canicros de l’Ebre. 
Enguany s’han realitzats alguns 
canvis en els circuits i com a 
novetat de la cursa i del Circuit 
es farà una “Cursa exprés”. Mo-
dalitat de cursa per muntanya 
amb un recorregut més curt i 
nivell menys exigent. El Cani-
cros les II Torres és un referent 
a les Terres de l’Ebre.

Triomf del sènior femení 
del Centre d’Esports
L’aleví/infantil masculí escolar del 
Centre Esports Tortosa va perdre 
a la pista del Reusenc per 27-20.
L’infantil masculí va sumar una 
nova victòria, 13-32, a la pista del 
S. Miquel. En la propera jornada 
rebrà el Granollers.
L’infantil femení va empatar a 
casa contra el Vilanova del Camí 
B per 24-24.
El cadet femení va guanyar el 
primer partit de la segona fase, 
contra el Gavà (40-37). Partit 
competit i que es va ajustar en 
els darrers minuts. Destacar el 
treball defensiu d’Idoia Clemen-
te.
El cadet masculí va caure a Ba-

nyoles per 32-29. La deficient 
primera meitat va passar factura, 
malgrat la reacció de la represa. 
Per la seua part, el juvenil masculí 
va perdre a la pista de l’HC Laietà 
Argentona per 27-12 en un duel 
en què no va estar a l’altura.  
El sènior femení va vèncer el Sant 
Joan Despí B per 30-27. 
Finalment, el sènior masculí va 
perdre al camp del Poblenou B 
per 30-28. Primer temps equili-
brat, però amb lleuger avantatge 
local. A la represa, el Poblenou 
va desequilbrar en atac però en 
el darrer parcial, els tortosins van 
reduir distàncies, tot i que sense 
poder igualar el marcador. 

Cursa urbana de 10 Km
de Móra d’Ebre
Móra d’Ebre va celebrat 

la primera edició de la 
cursa urbana 10K Móra, amb 
un recorregut de 10 km pels 
carrers i camins del terme 
municipal i una participació 
de 105 atletes. 
Daniel Baena Miravete, de 

Victòria del Perelló i 
derrota de l’Ascó
El sènior femení de 

l’Handbol Club Perelló 
van vèncer, a casa, contra 
l’Handbol Banyoles (27-22). 
Les perellonenques van re-
bre el cuer de Lliga Catalana 
Femenina amb ganes d’acon-
seguir dos punts valuosísims 

i a la represa, amb efectivitat, 
van obtenir-los. L’Ascó, per la 
seua banda, en un partit igua-
lat i emocionant, va perdre per 
la mínima a la pista del Lleida 
Pardinyes per 26-25. L’Ascó és 
setè amb 16 punts i el Perelló 
vuité, amb 15.

Badalona, i Lluisma Mas, de 
Riudoms, foren els guanya-
dors. El tercer classificat ha 
sigut Enric Caballé, de Riude-
canyes. 
En categoria femenina, San-
dra Vidiella, de Benifallet, fou 
la guanyadora.
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EQUIP DE LA SETMANA

SCER L’AMETLLA

JO
AQ
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EQUIP DE LA JORNADAPOLIESPORTIU

· La Federació està intentant 
que durant dues hores del 
diumenge no es televisi cap 
partit perquè així el futbol re-
gional pugui jugar de 16 a 18 
hores, com a Anglaterra. Jo 
crec que no s’aconseguirà.
· Jornada de vent i molts par-
tits es van ajornar i alguns van 
fer-ho hores abans d’inici-
ar-se i sense l’àrbitre. Per si no 
ho saben, si es posen d’acord 
dos clubs i criden a un telèfon 
d’emergències es pot fer la 
suspensió amb temps i des-
prés la federació crida a l’àrbi-
tre perquè no vagi. El que no 
entenc és que molts equips 
no van ajornar molts partits 
amb el vent regnant.
· Des del principi de tempo-
rada hi ha hagut 4 baixes a 
l’Ascó: Dani Argilaga, Miranda, 

Sardà i Pujol. Molta revolució i 
han arribat 5 altes.
· Marià Curto, president del 
Tortosa, no només es des-
plaça en els partits del primer 
equip sinó que segueix molt 
als equips de futbol base, tant 
a casa com a fora.
· Hi ha un entrenador de pri-
mera línia, que actualment 
està exercint en el futbol 
ebrenc, que la propera tem-
porada entrenarà a un equip 
de 2a Catalana. I no és Teixi-
dó, ni Crespo, ni Nacho ni Fa-
bregat.
· Ion Perelló, alta a Amposta. 
Jugava a la Grama. La passada 
campanya va estar al Torto-
sa i al Pedroñeras de 3a divi-
sió (Conca). Al futbol base va 
jugar al Nàstic i al Barça des 
d’aleví fins a cadet.

TOP SECRET

· A Alcanar, l’entrenador Juan 
Esquerre, fa miracles cada set-
mana. A Corbera només tenien 
9 jugadors i sense porter. El ju-
gador local Jan va entrenar un 
dia amb l’equip del seu poble.
· Aquesta setmana, el Flix va 
fer un gol (la pilota va entrar 
a la porteria) amb rematada 
d’Amador. L’àrbitre no va donar 
el gol. Un defensa va traure la 
pilota. En acabar el partit, el de-
legat de la Rapitenca i un juga-
dor reconeixen el gol i l’àrbitre 
va demanar perdó. En l’equip 
de Narcís va debutar Yuri des-
prés de la seva etapa al Reddis 
com a entrenador. Torna, tres 
després.
· El Masdenverge, que només 
té 11 punts, està sorprenent. 
Flix i diumenge el Perelló no 
van poder marcar-li. En l’equip 

TERCERA EN OFF

· Cal ser realista. Que se sal-
vin Rapitenca i Cambrils Unió 
ho veig gairebé impossible. Se 
salvarà un dels dos o no cap, 
amb la qual cosa podrien ha-
ver 5 o 6 descensos a Segona.
· Tres partits claus en la se-
güents jornades per a la Ra-
pitenca: Tàrrega i dos equips 
capdavanters, Andorra i Mo-
llerussa.
· Aquesta setmana, Gerard 
Bes, Jordi Tomàs i Escoda 
foren titulars amb el Torto-
sa. Haurien de jugar sempre 
i també alguns juvenils. Per 
quan el canvi?
· Dos equips que van comen-

PRIMERA I SEGONA EN OFF

· A les nostres terres, un juga-
dor, que li va donar la baixa a 
l’Amposta, li van sortir molts 
equips de la Tercera Catala-
na. És el cas de Corella que 
va tenir ofertes del Perelló, la 
Cava, Aldeana, Santa Bàrbara, 
Flix, Catalònia i finalment ha 
fitxat pel filial de la Rapitenca, 
quan tenia propostes supe-
riors econòmicament.
· Mentre l’Amposta, Rapiten-
ca i Ebre Escola enamoren 
amb els seus filials, el Tortosa 
segueix sense tenir-ne. I així 
des de la dècada dels 80. Di-
uen que està en estudi.
· La Sénia, amb Serrano, 
continua apostant pel futbol 
base. Han debutat 8 juvenils, 
més Òscar Querol i Gavaldà. 
Han jugat al primer equip un 
total de 10 jugadors.

çar molt malament, Ulldecona 
i Amposta, han sortit del pou i 
van a més. Amb l’Amposta va 
tornar a jugar Pau Valmaña, 
després de la seva llarga lesió.
· German és de Móra de Ebre i 
Ambrós de Móra la Nova. Dis-
sabte es van veure les cares en 
l’enfrontament Reddis-Tor-
tosa. Ambrós torna a ser el 
tècnic del Reddis. El tàndem 
Ives-Yuri va acabar.
· La Sénia fins a la jornada 12 
només havia perdut un partit; 
i des de la 13 a la 20 n’ha per-
dut sis i només ha marcat tres 
gols. Raons: moltes lesions i 
feblesa defensiva.

de Gerard va jugar de porter 
el davanter Xavi Tomàs que fa 
anys ja va ser-ho. 
· La temporada del R-Bítem no 
és bona. Però la dada positiva 
és que quinze dels seus juga-
dors han marcat. El pichichi 
és Emili, amb 9 dianes, i això 
que té 40 anys. I el segon és 
Eugeni amb 8. S’esperava més 
d’aquest killer.
· Gran treball de Chema a Ba-
tea. L’equip no era candidat 
per a l’ascens però des que ha 
arribat aquest mister, la dinà-
mica ha canviat.
· Al nou míster del Catalònia, 
Juanjo Agustin, li agrada que 
el seu equip toqui la pilota i 
que sigui, a la vegada, molt 
pràctic.  Demà dissabte debu-
tarà a casa, en el partit contra 
el Godall. 

PAU MORERA
(Ulldecona)

AITOR 
(Ametlla)

NACHO
(Flix) CESSAY

(Roquetenc)

JORDI TOMÀS
(Tortosa)ALEIX

(Rapitenca B)

ROBERT COSTA
(Gandesa)

PEP MONTESÓ
(Ebre Escola)

NIL
(Batea)

ROGER RIUS
(Jesús i Maria)

MANU
(Catalònia)

SERGI BEL
(R Bítem)

ION PERELLÓ
(Amposta)

El Remolins-Bítem, celebrant la victòria al vestidor.
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PREPARACIÓ:

Netegem de greix i nervis les 
galtes i les salpebrem. Tallem 
les verdures a daus regulars, no 
massa petits. Partim el cap d’alls 
per la meitat, sense pelar. En 
una cassola grossa, posem oli 
d’oliva i saltem dins les galtes 
fins que estiguin ben daurades. 
Les traiem i incorporem les ver-
dures en el greix resultant. Afe-
gim els aromàtics i sofregim fins 
a obtenir un bonic color daurat. 
En aquest moment, torneu a 
posar les galtes i les cobrim 
amb el vi. Deixem bullir a foc 
viu fins a la completa evapora-
ció de l’alcohol. Afegim el brou 

MELÓS DE VEDELLA 
AL VI NEGRE AMB BOLETS

INGREDIENTS (PER 6)

• 3 galtes de vedella.
• 1 kg dels bolets escollits
• 1 l de vi negre amb cos
• 1 l de brou de carn
• 2 pastanagues
• 1 ceba
• 1 cabeça d’alls
• 1 porro
• 1 cullerada sopera de roux 

(25 gr. de mantega barre-
jat en calent amb 25 gr. de 
farina)

• Aromàtics: llorer, farigola 
fresca i romaní

• Oli d’oliva

de carn, i ho deixem bullir len-
tament, amb la cassola tapada, 
fins que la carn estigui molt tova. 
Traguem la carn i colem el brou 
que posarem a bullir de nou len-
tament, Espessint-lo amb el roux. 
Hi ha dues formes de preparar 
la carn. La primera consisteix en 
deixar-la refredar i tallar-la en 
escalopes gruixudes. La segona, 
és esmicolar-la en calent i dispo-

sa-la en un motlle que puguem 
tapar i pressionar, fins a obtenir 
una espècie de planxa. Després 
es refreda, i es talla en les pro-
porcions que vulguem. Nete-
gem els bolets els i saltem amb 
oli d’oliva. Separem uns quants 
bolets per decorar i aboquem la 
resta a la salsa. Bullim tot a foc 
molt lent durant 10 m i escal-
fem la carn dins la salsa.
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M A S A J E S 
E Y A C U L A N T E S
discretos/económicos

680 937 686
TORTOSA

T R A V E S T I

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAJES
COMPLETOS CON 

BEBIDA 50€
DISCRETO

 Y BUEN TRATO

664 149 258

OFERTa
TORTOSA
MASAJES 
CAMILLA

DEPORTIVOS,
ERÓTICOS 20€
TODOS LOS DIAS 

10H A 20H

643 766 439

ENCUENTRA

TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE 

PRESENTACIONES 

INDIVIDUALES, 

TRATO 

EXCLUSIVAMENTE 

PERSONALIZADO 

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 

VENDRELL 

VILAFRANCA 

PENEDES 

COMPRO
 VEHICLES, 

MOBLES 
I    ESTRIS
 ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT

 691  30 2 2 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con    experiencia
 

ZONA TORTOSA

645  888  266

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA

- Podes, gespa, es-
carificacions, control 
de plagues (palmeres 
i altres), optimització 
del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ 

DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENI-
MENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIO-
NALS amb TITULACIÓ 
acadèmica, ASSEGU-

RANÇA de respon-
sabilitat civil, carnet 
i CERTIFICAT d’apli-
cador de productes 

fitosanitaris, pla d’hi-
giene i SEGURETAT al 

treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES TRASPASA 
CAFETERIA 

RESTAURANT

ZONA CÈNTRICA 
DE TORTOSA, 

EN PLE 
FUNCIONAMENT.

INTERESSATS 
TRUCAR AL

637 174 866 
(TARDES) 

SE VENDE
CASA ADOSADA, 
URBANIZACIÓN 

TORRE 
D’EN GIL, 

ROQUETES
Excelente 

orientación, cuatro 
habitaciones, 
comedor, dos 

cuartos de baño, 
cocina, magníficas 
terrazas, zona de 

ocio con barbacoa 
y garaje.

A 500 m. de colegios, 
instituto y pabellón 

polideportivo. 
Precio 169.000 euros

TELÉFONO
CONTACTO:

617 954 056

ES LLOGA 
PÀRQUING:

plaça, 1 d’Octubre

(antiga Joaquin Bau)

de Tortosa

639 594 527

ES VEN PIS 
A AMPOSTA

 
2 habitacions, 

cuina i menjador, 
bany i traster. 
Zona darrere 

estació autobusos 
i nou Cap. 

Reformat 
per estrenar.

45.000€ 

Tel. 645 888 266

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Mostres interès 
a millorar la teva 
imatge i saps que 
això implica moure’t i 
elaborar estratègies. 
En termes generals, 
si segueixes fent el 
mateix de sempre, 
res canviarà.

aquari
21/01 al 19/02

Compte amb el llen-
guatge, la conjunció 
de Mart amb Urà 
pot proporcionar-te 
una gran habilitat 
en aquests dies per 
resoldre problemes, 
però caldrà mesurar 
les paraules.

sagitari
23/11 al 21/12

Cerques maneres 
alternatives de rela-
xar-te i d’elaborar una 
millor vida interior. 
Et preocupa el futur i 
saps que només pots 
canviar-lo des del pre-
sent. Gran obertura 
mental.

escorpí
24/10 al 22/11

Molta energia per 
usar en el sector 
laboral, però compte 
amb com la utilitzes, 
la quadratura 
Mart-Plutó pot mafa-
vorir un ús inadequat 
d’aquesta energia i 
resultar violenta.

balança
24/09 al 23/10

Venus transitant per 
Capricorn i apropant- 
se a Saturn, t’exposa 
a una situació on 
pots sentir el pes de 
la responsabilitat, 
especialment pel 
que fa a qüestions 
familiars.

àries
21/03 al 20/04

Sents que ja és hora 
de posar energia en 
el futur. D’invertir 
esforços en el que 
vols aconseguir en 
els mesos vinents. 
El sector dels amics 
conté novetats inte-
ressants.

cranc
22/06 al 23/07

Amb la Lluna a Àries, 
transitant pel sector 
professional, entres 
en una etapa de 
canvis i et demana 
que siguis tu qui 
posi condicions i 
que lluitis de manera 
individual.

verge
24/08 al 23/09

Moment de renovar, 
d’ampliar coneixe-
ments i d’obrir-te a 
noves oportunitats. 
És essencial perquè 
tot plegat es doni, 
acceptar l’entrada 
de noves amistats a 
la teva vida.

taure
21/04 al 21/05

Amb Venus transi-
tant per Capricorn, 
t’enfoques a con-
servar o en millorar 
el que ja tens. I si es 
tracta d’una relació, 
apostes per una 
més gran implicació 
i compromís.

peixos
20/02 al 20/03

Amb el trànsit del 
Sol pel teu sector 
XII, es posen en 
relleu qüestions que 
tenies tancades amb 
un cadenat. Sembla 
que toca moure fitxa 
per controlar tu les 
circumstàncies.

lleó
24/07 al 23/08

Si tens parella, amb 
el Sol transitant pel 
sector VII, entreu en 
una altra fase. Pots 
sentir que l’altra 
persona et mostra 
aspectes del seu 
caràcter, que desco-
neixies.

bessons
02/05 al 21/06

Si les coses s’havien 
aturat una mica, 
entres en una fase 
de moviment. Amb 
Mercuri amb bon 
aspecte amb Mart i 
Urà, poses energia 
en lluitar pel que 
realment t’importa.

MAESTRO BACEKU
AUTÉNTICO VIDENTE CURANDERO

Adivinación completa y clara.
Gran experiencia en unir amores.

Ayuda a resolver los problemas sentimentales.
Recuperar pareja. Potenciar sentimientos.
Regreso inmediato de la persona amada.

Salud. Alcohol. Potenciar sexualidad. Mal de Ojo.
Trabajo. Negocio. Suerte. Problemas familiares.

 MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS MUY 
DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4 DÍAS, RESULTADOS 100%.

DESPLAZAMIENTOS Y TRABAJOS A DISTANCIA. TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

617 888 344
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Diria que crear un bon clima de 
convivència al poble, apostar per 
la innovació i el servei a les perso-
nes. S’ajuda a la convivència creant 
un bon clima de respecte i entesa 
des de l’ajuntament. En innovació 
destacaria el desenvolupament de 
la xarxa de calor que abastirà di-
ferents equipaments municipals. 
Finalment com a servei destacaria 
la posada en funcionament del 
Centre de Dia.
Els projectes de futur passen per 
consolidar econòmicament el 
municipi tirant endavant projectes 
de gran abast turístic i agrari, millo-
rar el patrimoni cultural, arquitec-
tònic i natural i sempre pensar en 
donar bons serveis a les persones.

L’entrevista permet conèixer 
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 Joaquim 
Ferràs Prats, alcalde d’Horta de 
Sant Joan (Terra Alta).

Quin seria el balanç d’aques-
ta última legislatura? 
Un balanç positiu. Si hagués de 
passar un examen en base al 
compliment del programa elec-
toral, diria que es complirà en 
més d’un 90%. A més han anat 
sorgint noves iniciatives que 
hem incorporat o estan en fase 
de desenvolupament.

Per a les properes eleccions 
municipals es torna a pre-
sentar per alcalde. Per què?
Perquè hi ha projectes iniciats 
o encaminats que necessiten 
una altra legislatura per culmi-
nar-los. Però sobretot perquè 
tinc el que més cal per continu-
ar: il·lusió i ganes de treballar.

Quins han estat els eixos 
principals del seu programa 
i quins seran els projectes de 
futur.

Els valors de fer política mu-
nicipal: Quin paper ha de 
jugar l’alcalde, alcaldessa 
en el món municipal pel fu-
tur del nostre territori?
L’alcalde ha de treballar pel 
seu poble, però sense perdre 
de vista el context territorial. 
El que fem, molts cops té re-
percussió més enllà dels límits 
del terme i podem sumar amb 
altres iniciatives similars. Pen-
so que a vegades ens falta es-
tratègia compartida per impul-
sar projectes de territori i això 
requereix dos coses, compro-
mís i generositat.

Què opina de la situació polí-
tica actual?
Que estem en una cruïlla histò-
rica i el temps que ens toca viure 
s’estudiarà als llibres d’història. 
Catalunya com a país no ho té 
fàcil, però al mateix temps te-
nim una gran oportunitat de ser 
lliures i construir un país millor. 
Som gent tossuda i amb prin-
cipis sòlids que lluitarem amb 
mètodes pacífics fins al final. Els 
que estan interessats en que hi 
hagi violència per justificar-se 
no som nosaltres. Apel·lo a la 
unitat de l’independentisme en 
un sentit ampli.

Quin missatge donaria als 
seus conciutadans i conciu-
tadanes?
Que tenim un gran poble amb 
unes possibilitats immenses 
de millora i de fer grans pro-
jectes que aportin creixement 
i benestar. Demanaria més 
participació i implicació en les 
qüestions municipals perquè 
afecten tothom i és impor-
tant que l’ajuntament estigui 
governat per gent que apart 
d’estimar el seu poble, estigui 
compromesa en el dia a dia, 
pensant en el bé comú i en 
construir un futur millor.

JOAQUIN 
FERRÀS PRATS
ALCALDE D’HORTA DE SANT JOAN
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«...IMPULSAR 
PROJECTES 
DE TERRITORI 
REQUEREIX 
DOS COSES: 
COMPROMÍS I 
GENEROSITAT»


