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Edita: Els aerogeneradors no són eterns
L’energia eòlica és una 

energia neta, però suposarà 
problemes de reciclatge?
La mitjana de vida dels aeroge-
neradors és de 20 anys. El repte 
serà com es reciclaran i el cost 
que tindrà. Una base de formigó 
de 1.500 tones, un mall d’acer o 
formigó de 900 tones, una cis-
tella d’acer d’entre 70 i 170 tones 
i una fulla de 30-40 tones d’una 
barreja plàstica i fibra de vidre... 
Sabem com es reciclarà i el cost 
que tindrà? El lloc on està ins-
tal·lat l’aerogenerador podrà ser 
rehabilitat? Una turbina eòlica es 
compon de coure, ferro, acer, 
alumini, plàstic, zinc, fibra de vi-
dre, formigó (per a fonaments i 
certs tipus d’arnès). Un cop des-
muntada la màquina, el 98% del 
pes dels seus materials és reci-
clable. Però, i Ia fibra de vidre, 
com i on es reciclarà? La fibra de 
vidre, que representa menys del 
2% del pes de l’aerogenerador, 
no es pot reciclar actualment, 

sinó que entra en un procés 
d’incineració amb recuperació 
de calor, així que els residus es 
dipositen després en un aboca-
dor on es tracten residus indus-
trials no perillosos i residus do-
mèstics. Us sona?
D’aquí a poc temps ens tocarà 

EDITORIAL

IV Fira Internacional d’Universitats EIC
EDUCACIÓ

Més de 25 universitats 
nacionals i 

internacionals estaran 
presents a l’EIC (Escola 
Internacional del Camp) per 
celebrar novament la Fira 
Internacional d’Universitats 
EIC, que enguany arriba a 
la quarta edició, avui 22 de 
febrer des de les 10.00h. a les 
13.30h.
Aquesta és una iniciativa de 
la Fundació Escola Internacional 
del Camp amb l’objectiu d’oferir 
a tota la comunitat educativa del 
Camp de Tarragona, Terres de 
l’Ebre i sud de Catalunya, alum-
nes, famílies i professionals de 
l’educació, informació àmplia i 
individualitzada, ajudant als es-
tudiants a trobar la seva millor 
opció de futur.
La fira és oberta a tots els alum-
nes des de 3r d’ESO fins a 2n de 
Batxillerat i famílies de dins i fora 
de l’escola que vulguin conèixer 
de primera mà l’oferta educativa 
de més de 25 universitats, públi-
ques i privades, nacionals i inter-
nacionals.

“Lo re-powering” que implicaria 
substituir els antics aerogenera-
dors amb nous, capaços de ge-
nerar molta més electricitat. Per 
exemple, un aerogenerador mo-
dern de 3 MW pot generar fins a 
10 vegades més energia anual 
que un aerogenerador construït 

en els anys noranta. Al 1990, un 
aerogenerador tenia una potèn-
cia de 0,3 MW, equivalent a unes 
300 llars, avui, un aerogenerador 
té una potència de 3 MW, que 
és el consum d’unes 3.000 llars, 
excloent la calefacció. Però, el 
reciclatge, on i com es farà?

Aquesta iniciativa forma part del 
Pla de desenvolupament d’acti-
vitats d’orientació acadèmica i 
professional que segueixen els 
alumnes de l’EIC al llarg del seu 
procés d’ensenyament-apre-
nentatge. La Fira d’Universitats 
va néixer per donar solució al 
nostre pla d’orientació però ara 
s’obre a tot el territori.
En la mateixa línia d’orientació, 

s’obre la possibilitat a l’alum-
nat que conegui, a través d’una 
xerrada informativa amb el tes-
timoni i participació d’ex-alum-
nes, els cicles formatius de la 
mà de la Fundació Bertelsmann, 
que treballa en la creació i con-
solidació d’una Formació dual 
que aglutina empreses, centres 
educatius i institucions.
En el seu conjunt, es presenta 

doncs un ventall diferent i al-
ternatiu al que podran trobar 
en d’altres fires del sector, a fi 
d’ajudar a l’alumnat a ampli-
ar la seva mirada i prospecció 
d’oportunitats. 
L’organització posarà autocars 
a la disposició dels centres 
educatius que ho necessitin per 
a ajudar a desplaçar-se fins a la 
fira.
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INVERSIONS
Ports de la Generalitat invertirà 9,5 milions a la zona 
portuària ebrenca durant els propers quatre anys
Ports de la Generalitat 

invertirà 9,5 milions d’euros 
a la zona portuària ebrenca.
Així ho preveu el Pla d’Inversions 
2019-2022 que ha presentat, 
aquest dimarts, el gerent Joan 
Pere Gómez. 
Un 36% de la inversió es des-
tinarà al port de la Ràpita on es 
preveu un dragatge, la millora 
del port pesquer i del passeig 
marítim i una passarel·la d’ac-
cés a la dàrsena est, entre d’al-
tres. Gómez ha anunciat que els 

creuers tornaran al port rapitenc 
l’any 2020 després d’aconseguir 
acords amb Sea Cloud Cruises i 
FTI Cruises, totes dues amb seu 
a Hamburg. Gómez ha remarcat 
que els ports han de continu-
ar sent centres de dinamització 
socioeconòmica per al territori. 
Per la seua part, al port indus-
trial d’Alcanar, amb una dàrse-
na comercial alliberada després 
del dragatge del port que es va 
pactar amb la cimentera Cemex, 
s’ha pressupostat la construcció 

POLÍTICA
Concentracions davant d’Ajuntaments ebrencs per exigir 
els drets socials i polítics dels catalans, ahir dijous
Les concentracions davant 

dels Ajuntaments ebrencs 
es van produir ahir dijous 
al migdia en una jornada 
declarada de vaga general. 
Una vaga que va tenir un 
seguiment important a les 
universitats, però en canvi, 
en general, més baix en el 
comerç. El campus Terres de 
l’Ebre, a Tortosa, és on van 
haver-hi més adhesions a 
l’aturada.
A Tortosa, la protesta, una de les 
més concorregudes d’aquesta 
jornada de vaga general del 21-F 
a les Terres de l’Ebre, va tenir lloc 
a la plaça Barcelona amb esta-
bliments de l’eix comercial tor-

tosí tancats. Van haver-hi dues 
concentracions, una al migdia i 
una altra a la tarda. Els concen-
trats van proferir nombrosos crits 
de “llibertat presos polítics” i van 
portar pancartes amb missatges 
com “Sense drets no hi ha lliber-
tats”, “L’autodeterminació no és 
delicte” o “#Jo Acuso”. Repre-
sentants dels sindicats, entitats 
i partits polítics convocants de 
l’aturada van llegir conjuntament 
un manifest abans del tancament 
de l’acte amb el cant dels Sega-
dors.
“Vivim aquest moment com un 
renaixement de la força de mo-
bilització de tot un poble, que ha 
estat un any i mig una mica sota 

paràlisi condicionada per repres-
sió, la presó, l’exili i la injustícia. A 
Catalunya i les Terres de l’Ebre es 
demostra que no tenim por i que 
no ens faran callar amb la repres-
sió, únicament exercint el dret a 
l’autodeterminació”. 
En la concentració també es van 
veure estudiants que van secun-
dar la convocatòria.
Pel que fa a incidències, a l’N-
340, a Camarles, a primera hora 
del matí, van haver-hi afectaci-
ons per la manifestació.
Sindicats i estudiants es van mos-
trar satisfets pel seguiment de la 
vaga general a les Terres de l’Ebre 
i apunten que hauria superat el 
50% en alguns centres educatius. Concentració davant de l’Ajuntament de la Ràpita, d’ahir al migdia. 

Joan Pere Gómez Comes.

d’una nau, amb 900.000 euros, 
mentre es busquen empreses in-
teressades en operar-hi. Al port 
de les Cases també s’estudien 
accions que mitiguin els efectes 
de les llevantades. Així mateix, 
al port de Deltebre el Pla d’In-
versions preveu un important 
creixement. Es preveu ampliar la 
capacitat actual, de 163 embar-
cacions  a 358, de les quals 321 
seran esportives i 37 de pesca. 
A l’Ampolla s’invertiran 685.000 
euros per millorar el dic de recer 

i les xarxes de servei de la tercera 
alineació.  Finalment a l’Ametlla 
de Mar el pla preveu d’1,3 mili-
ons d’euros, dels quals 650.000 
euros estan destinats a l’edifici 
de sector serveis que va quedar 
fora de l’anterior pla d’inversions 
perquè l’Ajuntament va rebutjar 
el projecte que s’havia previst. Al 
port de la Cala també està previst 
el reforç del mantell de la terce-
ra alineació del dic, la millora del 
passeig del dic i la urbanització 
del front portuari.
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ECONOMIA
Tot a punt pel 1r. Fòrum 
Econòmic de Tortosa

El proper 1 de març es farà 
a Tortosa el primer Fòrum 

Econòmic de les Terres de 
l’Ebre. 
Entre conferenciants i experts 
del món econòmic de renom 
es podrà escoltar, Josep Maria 
Gay de Liebana, doctor en ci-
ències econòmiques, escriptor i 

professor de la UB, o Immacula-
da Riera, directora general de la 
Cambra de Comerç d’Espanya. 
La directora general d’Indústria, 
Maria Matilde Villarroya, i l’alcal-
dessa de Tortosa, Meritxell Roi-
gé, en faran la inauguració i la 
cloenda. La trobada empresarial 
serà al Museu de Tortosa.

SANT LLÀTZER
Espai multiús per a les 
activitats del barri

Les antigues escoles de Sant 
Llàtzer podran acollir, en 

unes setmanes, activitats de 
l’associació de veïns i del barri.
L’Ajuntament està enllestint les 
obres de substitució de la co-
berta, i paral·lelament ja ha co-
mençat l’arranjament de l’espai 
interior per tal que puga acollir 

activitats de tota índole. Els tre-
balls han consistit en la renovació 
de la teulada, que millorarà l’aïlla-
ment tèrmic i acústic de l’edifici 
i evitarà filtracions de la pluja. El 
president de l’associació de ve-
ïns ha agraït que l’Ajuntament 
hagi complit amb el compromís 
d’adequar l’espai.

LA MASCOTA 
DELS CSIT WORLD 
SPORTS GAMES ES 
DIU CUCA
La mascota oficial dels CSIT 
World Sports Games Tortosa 
2019 ja té nom: Cuca. És l’op-
ció que han preferit els xiquets 
i xiquetes de 5è i 6è de primària 

de totes les escoles de Tortosa, 
que durant dos setmanes han 
participat en l’elecció del nom. 
El recompte final ha atorgat una 
àmplia majoria al nom de Cuca, 
amb 475 vots, més del 68% del 
total. Pel que fa a les altres dos 
opcions possibles, Jota ha reco-
llit 117 vots (gairebé el 17%) men-
tre que Ballaruga n’ha sumat 100 
(14,5%). En total, han participat 
692 alumnes de quinze escoles.

AULA DE 
FORMACIÓ DE LA 
CREU ROJA
La propera inauguració de la 
nova Aula de Formació Funda-
ción Alcampo por la Juventud 
ubicada a la nostra Assemblea 
(al C/ Berenguer IV, nº 41 de 
Tortosa) tindrà lloc el proper 
dijous 28 de febrer a les 17.15h.

ERC-TORTOSA SÍ 
VOL OBRIR LA 
CIUTAT AL RIU
L’equip d’ERC-Tortosa Sí pro-
mou un procés de participació 
ciutadana perquè els tortosins i 
les tortosines els traslladen què 
farien per obrir la ciutat al riu 
Ebre. “El riu és el fil conductor 
de la nostra vida, de la nostra 
cultura, és el símbol d’identitat 
de les Terres de l’Ebre i volem 
que Tortosa s’obri al riu”, ha 
explicat el candidat republicà 
a l’alcaldia de Tortosa, Xavier 
Faura. Una obertura que es 
podria fer amb l’habilitació d’un 
passeig fluvial tant al marge 
esquerre, on s’allargaria l’actual 
fins a Remolins,  com al dret. 
D’altra banda, ERC proposa la 
creació d’un institut escola al 
nucli urbà del municipi per tal 
d’equilibrar l’oferta en educació 
secundària obligatòria als dos 
marges del riu Ebre.

ESCUTS 
SOLIDARIS
La Policia Local de Tortosa 
ja ha recaptat més de 4.000 
euros per contribuir a la tasca 
d’investigació mèdica contra 
el càncer infantil a través de 
la campanya ‘Escuts solidaris’. 
En total, s’han venut més d’un 
miler d’escuts adhesius ‘pels 
valents’ en els poc més de 
tres mesos que va iniciar-se la 
campanya.

NOTÍCIES 
BREUS 

URBANISME
L’Ajuntament obre la dotzena campanya d’ajuts 
per rehabilitar edificis als barris històrics
L’Ajuntament de Tortosa ha 

obert una nova convocatòria 
de subvencions per a la 
rehabilitació d’edificis als barris 
del centre històric de la ciutat.    
La nova campanya d’ajuts té una 
dotació de 60.000 euros i és la 
dotzena que es convoca des de 
2008, els primers quatre anys 
amb la col·laboració financera de 
la Generalitat i després amb el fi-
nançament íntegre de consistori. 
En l’última dècada s’han destinat 
més de 350.000 euros de fons 
públics a la rehabilitació d’im-
mobles i s’han acollit als ajuts 76 
immobles, la majoria d’expedients 
per rehabilitar façanes. L’Ajunta-
ment segueix treballant amb la 

secretaria general d’Habitatge per 
incrementar les inspeccions tèc-
niques en habitatges en mal es-
tat al casc històric i poder fer els 
requeriments de seguretat per-
tinents per evitar nous esfondra-
ments d’immobles.
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, ha 
explicat que la convocatòria ja 
està vigent i està oberta a perso-
nes físiques, persones jurídiques, 
entitats sense ànims de lucre, 
promotors i comunitats de veïns 
que tinguin propietats als barris 
del centre històric de la ciutat. El 
termini acaba el 30 de setembre 
i Roigé ha destacat que enguany 
s’ha doblat la consignació de 
30.000 a 60.000 euros. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé. 
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GASTRONOMIA
7000 tastos a la 
Festa de la Carxofa

Més de 7.000 tastos amb la 
carxofa com a base seran 

els protagonistes de la XXIV 
Festa de la Carxofa d’Amposta..
Aquest any s’han sumat a la jor-
nada gastronòmica un total de 5 
restaurants i una pastisseria, els 
quals juntament amb els més de 
70 col·laboradors faran possible 

una data cada cop més consoli-
dada. La Festa de la Carxofa tin-
drà lloc al pavelló 1 d’octubre el 
24 de febrer, a partir de les 12 del 
migdia. Els cinc restaurants que 
oferiran els tastos participaran un 
any més en les Jornades Gastro-
nòmiques de la Carxofa. Seran del 
24 de febrer al 24 de Març. 

POLÍTICA
ERC i Esquerra d’Amposta 
renoven la coalició

Esquerra Republicana de 
Catalunya a Amposta 

tornarà a anar de la mà 
d’Esquerra d’Amposta a les 
properes eleccions.
Una coalició electoral que té més 
de 20 anys d’història i que l’Alcalde 
i candidat de la coalició, Adam To-
màs, va posar en valor: “La coalició 

entre Esquerra Republicana i Es-
querra d’Amposta ens ha permès 
caminar cap a l’horitzó que es van 
marcar al 1995, any en què vam 
realitzar per primer cop aquest 
pacte electoral”. Víctor Conesa, 
representant d’Esquerra d’Ampos-
ta, va destacar la feina feta “durant 
aquests 24 anys de coalició”.

JUNTS PER 
AMPOSTA 
INCORPORA A 
ANNABEL MARCOS
El candidat a l’alcaldia de Junts 
per Amposta, Manel Masià, ha 
presentat una incorporació 
que apuntala la llista per in-
tentar recuperar l’alcaldia de 

la capital del Montsià. Tal com 
informa ebredigital.cat, es tracta 
de l’ampostina Annabel Marcos, 
actual secretària general de fun-
ció pública. Va ser presentada, 
dilluns passat, durant un dinar 
amb militants i empresaris presi-
dit pel conseller de Polítiques 
Digitals i administració pública, 
Jordi Puigneró, que aquell dia va 
visitar el territori. 

EBRERGENT 2019
Els artistes joves de les Terres 
de l’Ebre i les comarques veï-
nes del Maestrat i el Matarra-
nya tenen una nova oportu-
nitat per donar visibilitat a les 
seues propostes artístiques. 
Lo Pati – Centre d’Art Terres 
de l’Ebre i la Direcció General 
de Joventut de la Generali-
tat de Catalunya, han obert 
una nova convocatòria del 
certamen bianual Ebrergent, 
una proposta que té com a 
objectius principals incentivar 
la nova creació i els artistes 
emergents mitjançant ajuts 
a la producció i la difusió de 
les seues obres i consolidar 
un espai de visibilitat i anàlisi 
de les propostes, realitats i 
reflexions al voltant de l’art 
jove i emergent a les Terres 
de l’Ebre.

RECONEIXEMENT 
AL PROGRAMA 
SALUT+SOCIAL
El programa d’Atenció Sani-
tària Integrada ‘Salut+Social’ 
de l’Ajuntament d’Amposta 
rep el Certificat de Bones 
Pràctiques de la Fundació 
Carles Pi i Soler. ‘Salut+Soci-
al’ és una aplicació informàti-
ca que coordina d’una forma 
ràpida i fluida la comunicació 
entre el Centre d’Assistència 
Primària i l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament per 
poder realitzar un seguiment 
sanitari i social adequat dels 
pacients. Conjuntament amb 
81 ajuntaments catalans, l’ac-
te va retre reconeixement, el 
14 de febrer, a les institucions 
municipals per la seva con-
tribució a la innovació i bona 
governança durant el període 
2014-18.

NOTÍCIES 
BREUS
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POLÍTICA
Joan Alginet presenta 
‘El Deltebre que farem’

L’alcaldable per Més 
Deltebre-Esquerra 

Republicana, Joan Alginet, 
va fer divendres passat la 
conferència ‘El Deltebre que 
farem’, en la qual va desgranar 
el projecte de poble que 
proposa el seu grup polític. 
El candidat republicà va voler 

resumir l’èxit de la conferència 
amb una sola paraula: “Gràcies!”. 
Alginet, emocionat, va expressar: 
“Gràcies a les persones que ens 
vau acompanyar. No només pel 
caliu; no només pels ànims i el 
suport. Gràcies per ajudar-nos a 
definir l’horitzó de futur del poble 
que estimem”. 

SOCIETAT
Memòria històrica de 
les dones del Baix Ebre
El Consell Comarcal culmina 

el projecte de recuperació 
de la memòria històrica de les 
dones de la comarca.    
Ho fa amb la publicació del llibre 
‘Més enllà del silenci. Oficis i do-
nes rellevants del Baix Ebre’, un 
treball de recerca antropològica 
que reivindica el paper de les do-
nes en el teixit productiu als se-
gles XIX i XX. La presentació serà 
al Consell Comarcal el dimecres 
vinent (18.30 h), i anirà a càrrec 
de la presidenta, Sandra Zarago-
za, i la delegada del Consell Con-
sultiu de les Dones, Rosa Queral, 
amb la participació de l’actriu i 
pallassa, Pepa Plana.  

EL CONSELL 
COMARCAL 
SUPERVISA ELS 
MENJADORS QUE 
GESTIONA
La presidenta del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Sandra 
Zaragoza, ha realitzat aquesta 
setmana una visita a l’Escola 

Remolins per conèixer la qua-
litat del servei que es presta, 
especialment dels àpats que 
mengen els escolars, i saber què 
n’opinen els equips directius, a 
més de recollir els suggeriments 
que hi puguin fer. L’ens comar-
cal gestiona els menjadors de 
les escoles tortosines de Re-
molins i la Mercè on aquest curs 
2018/19 es preveuen repartir un 
total 12.920 menús.

MILLORA DE LA 
CARRETERA QUE 
UNEIX DELTEBRE I 
L’AMPOLLA
L’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, ha informat 
que “després de constants 
demandes per part del 
govern de l’Ajuntament, fi-
nalment puc anunciar que la 
setmana vinent s’iniciaran 
els treballs de millora de la 
carretera que uneix el nos-
tre municipi amb l’Ampolla, 
a banda de connectar-nos 
amb les principals vies de 
comunicació”. Soler ha afe-
git que “l’ actuació, finança-
da i executada íntegrament 
per la Diputació, permetrà 
millorar la seguretat en 
aquest tram i la connexió 
estratègica entre dos dels 
municipis més turístics del 
Delta de l’Ebre, ascendint a 
una inversió de 615.000€ i 
una durada de 4 mesos”. 

JORNADA 
D’EDUCACIÓ 
INFANTIL
La neurociència i els pro-
cessos d’aprenentatge dels 
xiquets i xiquetes d’entre 
3 i 6 anys serà un dels 
aspectes més importants 
que es tractaran en aquesta 
jornada adreçada a pro-
fessionals i estudiants de 
l’àmbit de l’educació. Quins 
són els factors que poden 
potenciar o dificultar els 
processos d’aprenentatge 
i memòria, com influeixen 
l’atenció, la percepció i l’es-
tat emocional en el procés 
d’aprenentatge, són algu-
nes de les preguntes que 
s’intentaran respondre.  La 
jornada serà demà dissabte 
dia 23 de febrer, de les 9 a 
les 13:15 hores a l’Aula Mag-
na del campus Terres de 
l’Ebre. Està organitzada pel 
Departament d’Educació, 
el campus Terres de l’Ebre, 
l’Institut de Ciències de 
l’Educació i el Moviment de 
mestres per a la renovació 
pedagògica.

NOTÍCIES 
BREUS 

DELTEBRE
El municipi es marca l’objectiu de disposar 
d’un 100% de llumeneres LED d’aquí a 2021 
Aquesta mateixa setmana 

s’han iniciat els treballs de 
la primera fase de substitució 
de l’enllumenat públic a 
tecnologia LED.
Una primera fase que afecta a 
més de 530 llumeneres de 13 
carrers i la qual, tal com ha re-
marcat l’alcalde, Lluís Soler, es 
centra amb “aportar una major 
il·luminació i uniformitat lumí-
nica a l’eix viari que vertebra el 
municipi”. 
El canvi de tot l’enllumenat a 
LED es preveu en tres fases dife-
rents que finalitzaran l’any 2021, 
una vegada les més de 3.500 
llumeneres del municipi s’hagin 
substituït per la tecnologia LED. 

El canvi també permet reduir el 
consum d’energia. Aquesta pri-
mera actuació està valorada al 
voltant de 200.000€ i està pre-
vist que finalitzi durant el primer 
semestre d’aquest any. I a par-
tir del segon semestre, el canvi 
a LED també s’efectuarà a tots 
els voltants del propi Ajunta-
ment, de manera que enguany 
ja s’haurà substituït un 30% de 
tot l’enllumenat. A tot això cal 
afegir que, en breu, també s’ini-
ciarà l’arranjament de les voreres 
d’aquest mateix eix, conformant, 
d’aquesta manera, una actuació 
que permetrà millorar tant la 
mobilitat com la visibilitat de l’eix 
viari que vertebra el municipi. Presentació de la substitució a tecnologia LED de l’enllumenat públic.
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L’ALDEA
Consulta amb la 
participació més alta
La consulta popular per 

decidir si es posaven 
en marxa els mecanismes 
pertinents per acceptar o no 
la cessió dels trams urbans 
de la N-340 i de la N-235, 
ha resultat ser la de major 
participació, en diferència, de 
la història de l’Aldea.
Varen exercir el seu dret a vot 516 
aldeans i aldeanes dels que 429 
(83,14%) van optar per que l’avin-
guda Catalunya passés a ser pro-
pietat municipal i 86 (16,67%) veïns 
més 1 vot d’abstenció van optar 
per un criteri diferent. “Aquest 
contundent mandat popular exi-
geix que l’equip de govern posi 

en marxa el procés administratiu 
per tal de reclamar la propietat de 
l’antiga cruïlla de la N-340, el prin-
cipal carrer de l’Aldea, l’av. Catalu-
nya. A partir d’ara s’obre un procés 
de negociació amb la Demarca-
ción de Carreteras del Estado per 
tal de tancar tots els acords que 
permetin a la ciutadania de l’Aldea 
gaudir d’un espai que anacrònica-
ment encara no estava plenament 
a la seua disposició”.

POLÍTICA
Farala Ventura lidera 
‘Junts per Campredó’

Aquest diumenge s’ha 
presentat la candidatura 

de Junts per Tortosa al poble 
de Campredó, que encapçalarà 
Farala Ventura sota la marca 
“Junts per Campredó”.
Farala ha exposat alguns dels que 
seran els punts claus d’aquest 
projecte de poble: “treballarem 

amb la voluntat de construir un 
poble que tingui en compte totes 
les entitats i associacions. Hem 
de treballar també per la ciuta-
dania, fomentarem que tothom 
pugui opinar, escoltant-nos els 
uns als altres, debatent, i sumant 
esforços per avançar plegats a fi 
de millorar el nostre poble”.

CÉLINE BORRÀS, 
CANDIDATA DEL 
JOVENT REPUBLICÀ
El passat dissabte es va realit-
zar el Consell Nacional de les 
Joventuts d’Esquerra Republi-
cana. Un dels punts de l’ordre 
del dia era l’elecció dels candi-
dats del Jovent Republicà per 
a les Eleccions Europees en 

la llista encapçalada per l’Ori-
ol Junqueras i la Portaveu de 
l’Associació Catalana de Drets 
Polítics, Diana Riba. Una de les 
candidates escollida ha estat 
l’ebrenca i calera Céline Bor-
ràs Fortuna, actual secretària 
d’Organització del Jovent Re-
publicà de les Terres de l’Ebre, 
juntament amb els dos altres 
candidats Albert Pons i Marc 
Casanovas.

LO VINATER, 
PROTAGONISTA   
AL SENSE FICCIÓ 
DE  TV3
El programa ‘Sense Ficció’ 
de TV3 va oferir dimarts un 
documental sobre la història 
de l’Amiral de Kersaint, més 
conegut com ‘lo Vinater’, un 
dels vaixells enfonsats durant 
la Primera Guerra Mundial 
davant les aigües de la costa 
del territori.  El documental, 
dirigit i realitzat per Lluís Jené, 
comptà amb la participació 
de l’historiador submarí Josep 
Maria Castellví, que ha fet un 
important treball de recerca i 
documentació sobre la dotze-
na de derelictes enfonsats a la 
mar del golf de Sant Jordi. Cas-
tellví explica que van combinar 
la immersió amb la història per 
enriquir el programa.

50È ANIVERSARI 
DE LA SCER DE 
L’AMETLLA
La SCER bufarà demà dissabte 
les espelmes del seu 50è 
aniversari. L’entitat calera ha 
organitzat un sopar de gala 
per celebrar, juntament amb 
els seus socis i sòcies, el mig 
segle de vida de l’entitat més 
important en nombre d’associ-
ats de l’Ametlla de Mar. 
Després d’una exposició i un 
espectacle musical, el sopar de 
demà culminarà els actes de 
commemoració dels 50 anys 
de la Societat Cultural Esporti-
va i Recreativa, complerts l’any 
passat. Durant la nit, es farà la 
presentació d’un llibre sobre la 
història de la SCER, escrit per 
Franc Samarra, on es repassa 
la trajectòria de l’entitat des de 
la seva creació. El sopar serà a 
la mateixa Sala de la Societat, 
a partir de les 21.30 hores.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
David Bonvehí: “tenim la majoria de caps de 
llista nomenats a les Terres de l’Ebre”
El president del Partit 

Demòcrata, David 
Bonvehí, es va reunir amb els 
alcaldables ja confirmats de 
les Terres de l’Ebre, així com 
amb els presidents comarcals 
i locals. 
Bonvehí va atendre els mitjans de 
comunicació a la seu del PDeCAT 
del territori i va afirmar que “les 
eleccions municipals estan a to-
car i és per aquest motiu que en-
deguem el darrer engranatge per 
tal d’arribar al proper mes maig 
amb els millors equips i lideratges 
per a les Terres de l’Ebre”. A més, 
el president de la formació va ex-
plicar que la seva visita servia per 
“compartir els neguits, projectes 

i eines amb tots els nostres can-
didats i per analitzar el moment 
polític que viu el país”.
Bonvehí va conèixer les noves ca-
res que s’han incorporat al cap-
davant del Partit Demòcrata en 
diverses localitats. “Tenim la ma-
joria de caps de llista nomenats 
a les Terres de l’Ebre, uns equips 
que treballeu incansablement pel 
territori, i així ho demostra aques-
ta seu plena de gom a gom”. El 
PDeCAT ha tancat ja al voltant de 
40 candidatures amb la fórmula 
Junts per Catalunya. Bonveí va 
confirmar també que concorre-
ran a les eleccions generals del 
28 d’abril encara que sense con-
cretar de quina manera. El president del Partit Democrata, David Bonvehí, atenent a la premsa.

La calera Cèline Borràs, amb els altres dos candidats.
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LA RÀPITA
El primer cap de 
setmana de març 
arribarà el Carnaval 
amb una única rua en 
dissabte la tarda

El primer cap de setmana de 
març arribarà el Carnaval 

a la Ràpita, amb els actes 
tradicionals i amb la novetat 
que enguany només hi haurà 
una rua el dissabte a la tarda. 
El divendres 1 de març a les set 
del vespres sortirà des de l’Esglé-
sia Nova la cercavila que donarà 
inici a les festes carnavalesques. 
Amb la temàtica del món dels 
pirates, les associacions Ascsp 
Llança’t, Xerinola i Amics del 
lleure desfilaran fins a la Casa 
de la Vila, on cap a les vuit del 
vespre sa majestat el rei Carnes-
toltes pronunciarà el pregó que 
donarà el tret de sortida al Car-
naval.
L’endemà dissabte, a dos quarts 
de sis de la tarda, arrencarà la rua 
de Carnaval. 
Una rua única, perquè a la nit ja 
no se’n farà d’altra. 
Aquesta cercavila sortirà des del 
final del carrer Sant Francesc, 
pujarà el carrer constància, Sant 
Isidre, baixarà per l’avinguda 
Constitució i emprendrà l’avin-
guda Alfacs fins arribar al pave-
lló firal, on tindrà lloc una festa 
infantil amb l’actuació del Mag 
Neburn. 
La rua del Carnaval comptarà 
amb la participació de Batuxaik, 
els cap-grossos i la Colla Ge-
gantera i dolçainera i esbart dan-
saire rapitenc. 

Durant la festa infantil al pavelló 
firal es lliuraran tres premis (en 
forma de material escolar) per a 
les millors comparses. 
Cal recordar que les colles i 
comparses s’han d’apuntar a 
Ràdio Ràpita o trucant al 977 74 
3000 (fins al 27 de febrer). 

ALCANAR
UP impulsa una plataforma contra 
la crisi del sector dels cítrics

La Taula del Sénia vol ampliar la 
producció de les oliveres mil.lenàries

El sindicat agrari Unió de 
Pagesos (UP) impulsarà 

una plataforma en defensa del 
sector dels cítrics i demanen 
als ajuntaments i els consells 
comarcals, a més d’altres 
sectors socials, que s’hi 
adhereixin.   
UP vol pressionar així els governs 
català i espanyol a implementar 
mesures que ajudin la citricultura 
a superar l’actual crisi, agreujada 
l’última campanya amb una greu 
davallada de preus per l’entrada 
massiva de fruit de l’Àfrica Meri-
dional. En aquest sentit, el sindi-
cat reclama un ajut ‘minimis’ a la 
Generalitat per la “pertorbació” 
de la crisi dels preus, ajut que pot 
arribar a 15.000 euros. També sol-
licitaran controls dels contractes 
de compra-venda, un etiquetatge 
sobre l’origen de les importacions 
i subvencions per reconvertir les 
explotacions de clementines per 
varietats més tardanes.

La plataforma es va presentar en 
una primera assemblea oberta a 
Alcanar, dimecres passat. “Vo-
lem ampliar i que s’hi sumen les 
entitats socials i polítiques del 
territori que vulguin”, ha expli-

reclamar a la Conselleria d’Agri-
cultura, amb qui ja es va fer una 
reunió bilateral el passat 31 de 
gener, i que es repetirà el 20 
de febrer, on també assistirà el 
director general d’Alimentació, 

Qualitat i Indústries Alimentàri-
es, Carmel Mòdol. També hi ha 
prevista, el 25 de febrer, la pri-
mera trobada de tots els agents 
dels sector als serveis territori-
als d’Agricultura de les Terres de 
l’Ebre.

cat Carlos Roig, responsable del 
sector dels cítrics del sindicat. 
“Volem tenir força davant de 
totes les administracions però 
primer davant de la nostra”, ha 
afegit.
De fet, UP considera que hi ha 
aspectes estructurals que cal 

PRESENTACIÓ  
La Plataforma es va 
presentar en una 
primera assemblea 
dimecres passat, a 
Alcanar 

PROJECTE
Ha iniciat un projecte 
per protegir les oliveres 
mil·lenàries del territori 
a la zona del Montsià i 
el Baix Maestrat 

Rafel Verdiell i Carlos Roig, d’UP.

La Ràpita tornarà  a gaudir d’un cap de setmana festiu amb el Carnaval.

La Taula del Sénia ha 
engegat un projecte per 

produir més oli procedent 
de les oliveres mil·lenàries a 
la zona del Montsià i el Baix 
Maestrat.
Actualment, tenen catalogats 
uns 5.000 exemplars, dels quals 
només un miler produeixen oli. 
Davant la demanda del mercat 
i la poca quantitat d’oli produït 
enguany -1.500 litres certificats 
per la marca Farga Milenaria-, 
l’ens vol assolir una collita d’en-
tre 8.000 i 10.000 litres d’oli de 
cara la campanya del 2019. 
Per això, s’ha previst fer un in-
ventari de les finques abandona-
des i en desús per recuperar-les. 
Paral·lelament a l’inventari, iniciat 
aquest gener i que s’allargarà fins 
al juny, s’oferiran els terrenys a 
aquells aturats o agricultors en 
actiu que se’n vulguin fer càr-
rec. La iniciativa rep una subven-

ció de 51.792 euros del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
Cada any desapareixen una de-
sena d’oliveres monumentals, 
segons apunten els responsables 

de la taula. L’objectiu del projec-
te ‘Olimil’, que s’inscriu dins del 
programa ‘Innovadors’ del SOC, 
és “revitalitzar” i protegir les oli-
veres mil·lenàries del territori. Se-
gons la gerent de la Mancomu-
nitat de la Taula del Sénia, Teresa 
Adell, la majoria dels terrenys 
són “totalment recuperables”, 
malgrat que alguns faci vint anys 

que estan abandonats. De fet, 
considera que poden tornar a ser 
fèrtils pel cultiu en tres anys. Amb 
tot, Adell alerta que han detectat 
finques amb més anys d’abando-

nament on la vida de les oliveres 
monumentals comença “a peri-
llar”.  Aquest gener s’ha iniciat la 
primera fase del projecte amb la 
contractació d’una tècnica que 
s’encarrega de localitzar els ter-
renys i inventariar-los per crear 
una base de dades. 

DIMARTS DIA 5 DE 
MARÇ SERÀ LA 
CLOENDA
Finalment, el dimarts 5 de 
març tocarà jutjar i senten-
ciar a mort al rei Carnes-
toltes. Serà l’enterrament 
de la sardina, que enguany 
començarà a dos quarts de 
vuit al bar La Pensió, i que 
posarà punt i final al cap 
de setmana del Carnaval 
rapitenc.

MEDI AMBIENT
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La Gala Taurina ebrenca va tenir lloc dissabte passat.

POLÍTICA
Adell i Gil, candidats a 
les eleccions europees
L’alcalde de Paüls, Enric Adell, 

i l’ampostina Daniela Gil 
seran els candidats ebrencs a la 
llista d’Esquerra Republicana a 
les eleccions europees.
Els candidats han estat escollits 
aquest dissabte passat en el Con-
grés Regional celebrat al Casal 
Tortosí.El president de la Fede-
ració d’Esquerra Republicana de 
l’Ebre, Alfons Montserrat, ha des-
tacat la “joventut, el compromís i 
la capacitat” d’ambdós candidats 
per portar “la veu de les Terres de 
l’Ebre a Europa”.
A més d’aconseguir l’alcaldia de 
Paüls per primera vegada pels 
republicans l’any 2015, Enric 

Adell és el portaveu del partit al 
Consell Comarcal del Baix Ebre, 
president del Consell Esportiu 
del Baix Ebre i vicepresident del 
COPATE. Daniela Gil és secre-
tària de política municipal de la 
secció local d’Amposta i estudi-
ant de sociologia de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.
Del dos candidats escollits, no-
més un representarà a les Terres 
de l’Ebre a la llista electoral re-
publicana que compartiran amb 
bascos i gallecs i que s’ordenarà 
d’acord amb els criteris de pa-
ritat i igualtat en representació 
entre homes i dones que estipu-
la el Reglament del partit.

JESÚS
Quim Torra inaugurarà 
demà la Fira de l’Oli
La inauguració de la XXIV 

Fira de l’Oli de les Terres 
de l’Ebre i la III Fira de la 
Garrofa, a Jesús, anirà a 
càrrec del president de la 
Generalitat, Quim Torra, i 
tindrà lloc demà dissabte 
(17.00 h), al recinte firal.
El sector de l’oli ebrenc tindrà una 
cita obligada des d’avui divendres i 
fins diumenge a Jesús amb un ex-
tens programa d’activitats que van 
des de l’àmbit gastronòmic fins al 
cultural. El tret de sortida fou el 
Concurs al Tast dels Olis. Ahir di-
jous, a la Cooperativa Soldebre, va 
tenir lloc la final del concurs, que 
va ser oberta al públic.

MÉS FORÇA PEL 
SECTOR CATALÀ 
DEL PEIX BLAU
La Generalitat vol que el sec-
tor del peix blau actuï unitària-
ment. La consellera d’Agricul-
tura Teresa Jordà ha avançat 
que s’està treballant en una 
organització professional que 

permeti tenir més força en el 
mercat pesquer. Un dels ob-
jectius d’Agricultura passa per 
aconseguir que el sector del 
peix blau català es pugui orga-
nitzar d’una manera més orde-
nada. La consellera creu que, 
tot i que s’ha deixat enrere la 
crisi del peix blau a Tarragona, 
cal impulsar accions per enfortir 
la pesca en el conjunt del país.

BALANÇ A 
ULLDECONA
L’Ajuntament d’Ulldeco-
na va organitzar dissabte 
passat, un acte obert a la 
ciutadania per tal de fer 
balanç de l’acció del govern 
municipal. Hi van intervenir 
l’Alcaldessa, Núria Ventura, 
i els regidors i regidores 
del govern, Cati Brusca, 
Demetrio Querol, Elvira 
Labernia i Albert Palacios. 
De manera resumida es va 
retre compte de les princi-
pals accions que s’han dut 
a terme els darrers quatre 
anys, des del maig del 2015 
fins ara. 

APORTACIÓ 
ECONÒMICA DE 
L’AMPA A L’ESCOLA 
JAUME BALMES
En les diferents activitats 
que organitza l’AMPA de 
l’escola Jaume Balmes de 
Santa Bàrbara, l’any passat 
es van recollir 4.990 euros. 
Aquesta aportació s’ha 
aconseguit gràcies als pares 
i mares que participen fent 
les seves donacions, però 
també a l’Obra Social “la 
Caixa” que hi va aportar 
1000 euros. Els diners van 
destinats a diferents pro-
jectes que cada any escull 
el centre escolar. (La Plana 
Ràdio)

MARTÍ LIDERA 
EL PP DE SANTA 
BÀRBARA
Tot i que oficialment 
encara no s’ha presentat 
Joaquim Martí, va explicar 
a la Plana Ràdio que serà 
ell qui encapçalarà la llista 
del PP a Santa Bàrbara les 
eleccions vinents. Sobre 
si esperava superar la 
xifra d’un regidor, Martí va 
respondre: “ens presentem 
per guanyar, si no, no ens 
presentarien”. Segons La 
Plana Ràdio, podrien haver 
fins a cinc llistes electorals. 

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Esquerra Republicana aspira a ser la primera 
força municipalista al territori ebrenc
El president de la Federació 

d’Esquerra Republicana de 
l’Ebre, Alfons Montserrat, ha 
assegurat que el partit tancarà 
48 llistes per les properes 
eleccions municipals. Ho ha 
dit en l’acte de presentació dels 
candidats ebrencs, a la Plaça de 
l’Absis de la Catedral de Tortosa 
i amb la presència del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, 
Alfred Bosch.  
“Seguim creixent i aspirem a ser 
la primera força municipalista de 
les Terres de l’Ebre”, ha destacat 
Montserrat. Esquerra Republica-

na ha fet un gran creixement en 
l’àmbit municipal aquests últims 
anys a les Terres de l’Ebre: a les 
municipals del 2011 es van pre-
sentar 33 llistes, a les de 2015 en 

van ser 44 i aquest any s’arribarà 
a 48.  “Com vam fer a les darre-
res eleccions catalanes, les can-
didatures d’Esquerra Republi-
cana-Acord Municipal posaran 

especial atenció en la presència 
igualitària de dones i homes a les 
llistes, sobretot, en els munici-
pis de més de 3.000 habitants”, 
ha remarcat el president de la 
Federació. En l’acte també han 
intervingut els alcaldables de les 
capitals de comarca, l’alcaldessa 
de Ginestar, Conxita Pujol i l’al-
caldable d’Aldover, Rosalia Pe-
gueroles, poble on per primera 
vegada el partit presentarà can-
didat.  
El conseller Bosch ha tancat 
l’acte dient que “per protegir els 
drets i la democràcia cal guanyar 
totes les eleccions”.

El conseller Bosch envoltat dels candidats ebrencs d’ERC.
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TERRA ALTA
Es negocia reubicar 
els parcs eòlics
La Generalitat ha començat 

les negociacions amb les 
elèctriques per reubicar els 
parcs eòlics de la Terra Alta 
que estan projectats i que la 
comarca rebutja frontalment.
El Departament d’Empresa s’ha 
reunit aquest dilluns amb repre-
sentants de Naturgy, Gas Natural 
Fenosa, per negociar les possibili-
tats de reubicar els tres parcs eò-
lics que l’empresa ha de construir 
a l’estiu a la Terra Alta. Les dues 
parts s’han emplaçat a analitzar la 
situació i buscar quines alternati-
ves són viables per a les tres cen-
trals projectades a Batea, Vilalba 
dels Arcs i la Pobla de Massaluca. 

Des de la conselleria es confirma 
que Copcisa ha sol·licitat reacti-
var el parc ‘Fatarella Nord’, empa-
rats en la sentència del TSJC que 
permet reobrir els expedients de 
les centrals eòliques previstes en 
la Zona de Prioritat de Desen-
volupament (ZDP). L’empresa ha 
de presentar ara tota la docu-
mentació ambiental, urbanística 
i elèctrica perquè la Generalitat 
li doni el vistiplau o la rebutgi. El 
delegat del govern, Xavier Palla-
rés, ha confirmat que el departa-
ment d’empresa s’ha reunit amb 
Naturgy i ha assegurat que “com 
a mínim” l’antiga Gas Natural Fe-
nosa “els escolta”.

GANDESA
La Cooperativa celebra 
cent anys d’èxits

Aquest dimarts es van 
complir cent anys de 

l’aprovació de la construcció 
de la Cooperativa de Gandesa.
L’edifici, que és una de les prin-
cipals Catedrals del Vi de Catalu-
nya, fou projecte de l’arquitecte 
César Martinell. El van aixecar 
pam a pam, en només un any, 

una cinquantena de famílies 
gandesanes. Dilluns a la nit, Gan-
desa es va vestir de gala per re-
memorar aquesta efemèride que 
va canviar la història del munici-
pi i de la comarca. La consellera 
d’Agricultura, Teresa Jordà, fou 
l’amfitriona i es va donar el tret de 
sortida a un any ple d’activitats.

JAIMOT RETIRA LA 
DENÚNCIA CONTRA 
L’ALCALDE D’ASCÓ
Josep Jaimot, l’edil no adscrit 
i antic soci de l’equip de go-
vern que encapçala el primer 
edil Josep Maria Buixeda, ha 
retirat aquest dimecres la seva 
denúncia contra l’alcalde d’As-
có pel cop d’ampolla que ell va 

informar que va patir en la sessió 
del ple de gener, a la qual el fins 
llavors primer tinent d’alcalde va 
votar per sorpresa en contra del 
complex esportiu i hoteler pro-
jectat a la població. 
Així ho ha informat Video Ascó 
Televisió. La retirada de la de-
núncia s’ha fet el mateix dia que 
s’havien de jutjar els fets, per la 
qual cosa la vista programada 
fou suspesa. 

PREOCUPACIÓ        
A FLIX
L’Ajuntament De Flix i 
FlixNet estan preocupats 
perquè desconeixen si, du-
rant les obres de desconta-
minació del pantà, hi haurà 
controls de la qualitat de 
l’aire.

EBREHUB, 
TECNOLOGIA      
DEL DRON
EbreHub, una nova empresa 
dedicada a la tecnologia 
del dron que ha nascut 
a Deltebre. Formada per 
quatre enginyers joves és 
una empresa pionera de la 
tecnologia radiocontrola-
da a les Terres de l’Ebre. 
EbreHub  ofereix trobar 
solucions a mida adaptant 
els seus drons per cada cas. 
No es tanca a cap sector, 
vol implantar-se dins de 
l’agricultura, el rescat o el 
món audiovisual. I, l’em-
presa té el servei de venda, 
distribució i reparació de 
drons.

MAUSOLEU DE 
JULIO ANTONIO
Móra d’Ebre va celebrar 
divendres els actes comme-
moratius del centenari de 
la mort de l’insigne escul-
tor Julio Antonio (Móra 
d’Ebre, 1889 – Madrid, 
1919), coincidint amb el dia 
que va traspassar l’artis-
ta, el 15 de febrer de 1919. 
L’acte central va tenir lloc 
al cementeri municipal, on 
es va inaugurar el mauso-
leu on des d’ara reposen 
les despulles de l’escultor i 
de la seua mare, la també 
morenca Lucía Hernández 
Costa, recentment arriba-
des des del cementiri de 
La Almudena de Madrid. 
El record i homenatge a 
l’il·lustre fill de Móra d’Ebre 
va seguir amb la presenta-
ció del llibre ‘Julio Anto-
nio, 1889-1919. Un segle 
després’.

NOTÍCIES 
BREUS 

RIBERA D’EBRE
La Mobile Week uneix empreses de mòbil i 
emprenedors digitals de les Terres de l’Ebre
Una desena d’empreses 

del sector mòbil i 
emprenedors digitals de les 
Terres de l’Ebre i el Camp de 
Tarragona han participat, 
aquest dimarts, en una 
jornada per “prendre el pols 
al sector tecnològic” ebrenc, 
dins de les activitats de la 
Mobile Week Ribera d’Ebre. 
La trobada ha servit per compar-
tir expectatives i posar en comú 
projectes digitals i de tecnolo-
gia mòbil que s’estan treballant 
al territori. Hi han participat les 
empreses Nemon Intelligence 
(Ascó), Nuwa Agència Digital 
(Móra d’Ebre), Incubalia (Torto-
sa), Empatica (Tortosa), Moybu 

(Ampolla), Roig Creatius (Sant 
Carles de la Ràpita), eIncidenci-
es (Móra d’Ebre), eBando (Reus) i 
BQuait Smart (Tarragona).
Tots els participants a la trobada 
han coincidit en la necessitat de 
crear sinergies i col·laboracions 
entre diversos agents ebrencs 
però també amb l’administra-
ció i la Universitat, per fer de les 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC), un dels sec-
tors estratègics per al futur de 
l’Ebre. El conseller de Polítiques 
Digitals, Jordi Puigneró, va do-
nar dilluns el tret de sortida a la 
Mobile Week Ebre, una setmana 
d’activitats TIC a tots els pobles 
de la Ribera i el territori. Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal, amb el conseller Puigneró.

Josep Maria Buixeda, alcalde d’Ascó.
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JOSEP
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PINTOR 
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Exposició “paisatges de petit 
format”, durant els mesos 

de febrer i març, a l’Espai Lo 
Portal de Tamarit de Tortosa.

Fa més de trenta anys que Josep  
Bahima  es dedica a la seua pas-
sió, la pintura. 
Ha realitzat exposicions arreu 
de Catalunya, l’Estat espanyol 
així com a França, Suïssa, Estats 
Units, Anglaterra i Alemanya. 
La   seua   obra, que ell classifi-
ca com “impressionisme amb 
tocs d’expressionisme”, impacta 
a l’espectador pels seus colors, 
matisos i formes que, a priori, 
aparenten estar desdibuixades, 
però que en la   seua   totalitat 
conformen els paisatges i vida 
de la nostra terra: vinyes, ar-
rossals, mediterrani... tots els 
paisatges, traçats amb una vital 
energia, esclaten, harmònics als 
nostres ulls fem-nos còmplices 
de les sensacions que l’autor ens 
desitja transmetre.
Al mes de juny,   Bahima, ex-
posarà al MAU (Museu d’Arqui-
tectura i Urbanisme) de Lleida  i 
ho farà amb una exposició re-
trospectiva de les  seues  obres 
dels últims vint anys, posant així 
un punt i seguit al que ha estat, 
fins ara, el seu personal estil, ja 
que començarà una nova etapa 
pictòrica amb una mirada més 
abstracta. 

FOTO: Salva Barlart Lo Portal de Tamarit, Tortosa
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DILLA TORNA AL 
GANDESA
Javier Dilla ja té la baixa de la 
Rapitenca i torna al Gandesa. 
Entre ell i el club gandesà han 
pagat la clausula per marxar.  
Dilla ja pot debutar diumenge, 
contra l’Amposta. Un partit in-
teressant entre dos equips cap-
davanters. El Gandesa, després 
de 5 jornades sense guanyar, 
acumula dues victòries segui-
des, després de guanyar dis-
sabte passat al camp del cuer 
la Pastoreta (0-2). Segons el 

CANVIS AL   
DELTA
Segueix el culebró a Jesús 
i Maria. Fa un any van ha-
ver-hi eleccions i Gilabert va 
guanyar l’altre candidat, Ma-
rio Ródenas. Recentment els 
socis van passar per les urnes 
per votar si es feia l’acord 
acord amb l’entitat  “Futbol 
Formatiu Terres de l’Ebre”. 
I com que va sortir que 
NO,  el president, que, amb 
Edu Albacar, era l’impulsor, 
convoca eleccions, amb la 
qual cosa aquest club en un 
any pot posar tres vegades 
les urnes. A la Cava també hi 
ha canvis, l’actual president 
Agusti Rius no seguirà i el 
futur candidat és Josep Ar-
ques. Es diu que Juanjo Prats 
serà possiblement el director 
esportiu.  Com veuen hi ha 
canvis a clubs del Delta. El 
Jesús i Maria, que va estar a 
Primera, ara es recupera amb 
bona gestió esportiva a Ter-
cera. I la Cava, capdavanter 
a Segona, ho està intentant, 
ara, també a Tercera.  Sinó 
puja la Cava, podem veure en 
la propera campanya un lluita 
titànica entre els dos equips 
per pujar. La població té 4 
clubs.  El Deltebre va trencar 
l’aliança amb La Cava. I a més 
està l’Escola Delta. Com diu 
un aficionat “molts clubs i 
mai farem res”. Ho vaig dir 
al seu dia. La solució passa 
per una fusió total de tots. 
Això ara és impossible. Però 
temps al temps. Torres més 
altres han caigut.

CELMA

EL FUTUR DEL   
FC ASCÓ
El president del FC Ascó, An-
dreu Muñoz, ja va informar 
a l’inici de temporada de les 
dificultats que hi hauria al 
club en el futur per la sanció 
d’hisenda. Això, sumat a 
l’exigència de la seguretat 
social per cotitzar totes les 
persones que cobren del 
club, està ara agreujant el 
conflicte. Segurament que 
des de fora, tots pensem que 
Ascó té suport per solucio-
nar-ho tot. Però potser no és 
així. Entenc que la plantilla, 
enguany, cobra menys per la 
cotització, amb el que això 
ha pogut comportar per a 
jugadors que tenien bones 
contraprestacions. No obs-
tant, la pregunta que s’ha 
de fer és:  ¿per què a Ascó 
ha hagut tanta inspecció i 
a altres clubs de Tercera no 
n’hi ha?. Serà perquè és un 
club i un poble petit amb 
gran subvenció? Potser per-
què algú ha volgut indagar 
la relació que va tenir el club 
amb Subies? La veritat és 
que no ho sé. Però el futur 
del primer equip no té bona 
pinta perquè gairebé la 
meitat del pressupost se’n 
va en impostos. I, segons 
els resultats de les eleccions 
municipals, la situació es pot 
complicar. Qui sap si l’Ascó, 
pel que fa al primer equip, es 
mantingui a Tercera o baixi 
a Primera, pot renunciar. La 
meua opinió és que tot és 
possible. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h. Resums: Vilafranca-Ascó, Gandesa-Amposta, 

Camarles-M Nova, Roquetenc-Perelló, Catalònia-J i Maria i 

Ginestar-Arnes.  Convidats: Enric Ubalde (Gandesa) i Nando Garcia 

(Móra la Nova). Intervenció telefònica: Ito Galve (Jesús i Maria). 

tècnic, Alberto López, “des del 
principi, quan ja vam tenir dues 
opcions, ens vam imposar. 
L’equip va jugar ben posat i va 
fer circulacions de pilota amb 
intensitat, tenint més opcions. 
Carles va fer el 0-1 i a la re-
presa, una cessió, va significar 
una falta que Josep va traure 
ràpid i fou el 0-2. Vam tenir 
més opcions clares i potser 
el resultat va ser curt. Victòria 
important per rebre a l’Ampos-
ta amb confiança davant de la 
nostra afició, que sempre fa 
costat a l’equip”.

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre 1-4 contra 
el Santfeliuenc  i cau a la 

zona de descens directe. 
La desfeta, tercera seguida a 
casa, complica la situació. A més 
del tema esportiu, des de la di-
rectiva s’ha manifestat també 
que la sanció d’hisenda i l’exi-
gència pel tema de la seguretat 
social estan fent trontollar el 
futur de l’entitat i que, fins i tot, 
independentment de l’estat es-
portiu, el club pot plantejar-se 
a finals de temporada fer un pas 
enrera. Així mateix, la directiva 
asconenca també ha informat 
que no perd la il.lusió però que 
la realitat és que hi ha dificultats: 
“és cert que tenim un ajut im-
portant, però també ho és que 
els impostos que paguem fan in-

sostenible la situació. Una entitat 
sense ànim de lucre com la nos-
tra no pot ser tractada igual que 
una empresa, perquè el benefici 
que genera és esportiu. No som 
una Societat Anònima que ge-
nera benefici econòmic. Tot això 
ens complica el futur. I els juga-
dors, des del principi de tempo-
rada, noten el que està passant i 
això els afecta el seu rendiment”. 

Futur incert per al 
Futbol Club Ascó

UE RAPITENCA

La Rapitenca va perdre el dia 
del debut de ‘Yoyo’ Ocaña a 

la banqueta (0-1)                     
Un partit més, com els darrers, la 
Rapitenca va perdre per la dinà-
mica que porta. El partit va ser 
igualat, davant del millor equip 
que ha passat per la Devesa. 
Però, a manca d’un quart, una 
jugada afortunada pels visitants, 
amb rebot i gol en pròpia por-
teria local, va decidir. Piqué, mà-
xim mandatari de l’Andorra, no 

va estar. Però va haver-hi més 
públic de l’habitual al camp.
La Rapitenca, en descens di-
recte, visita diumenge el Mo-
llerussa. Brayan ja té l’alta però, 
per prevenció, no jugarà. Dilla 
(Gandesa) i Blasi (Reddis) no se-
gueixen. La Rapitenca ha fitxat al 
central Sergio Arévalo (Torrejón). 
El davanter Jackson Valencia 
(jugava a Eslovàquia) també ha 
fitxat però no té el trànsfer. En 
breu podria haver-hi una baixa.

Sergi Arévalo (Torrejón) 
ja és jugador rapitenc

L’Ascó va tornar a perdre a casa.

PROPERA JONADA

TERCERA DIVISIÓ
Vilafranca-Ascó 
diumenge 12 h

PRIMERA CATALANA
Mollerussa-Rapitenca 
diumenge 17 h

SEGONA CATALANA

DISSABTE

Pobla-Vilaseca 16 h
Vendrell-Valls 18 h

DIUMENGE

Catllar-Ulldecona 12 h
Canonja-Reddis 12 h
Ampolla-Pastoreta 16 h
La Sénia-Riudoms 16 h
Camarles-M Nova 16.30h
Gandesa-Amposta 
16.30h
Tortosa-Torreforta 17 h

TERCERA CATALANA

DISSABTE

Flix- S Jaume 16.30 h
Roquetenc-Perelló 
16.30h
Rapitenca-Aldeana 
17.30h
Ametlla-Corbera 17.45 h

DIUMENGE

R Bítem-Godall 16 h
Alcanar-Olímpic 16 h
S Bàrbara-Masden. 17 h
La Cava-Batea 17 h
Catalònia-J i Maria 17 h

QUARTA CATALANA

DISSABTE

Tivenys-Ebre E 15.30 h
Amposta-la Cava 18.30h

DIUMENGE

Vilalba-Catalònia 16h
Ginestar-Arnes 16 h
Fatarella-Deltebre 16h
Benissanet-Xerta 18h
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AL CAMP DEL 
VILASECA (3-2)
La Sénia no va poder enca-
denar una altra victòria. Se-
gons el tècnic Serrano, “vam 
fer una gran primera meitat, 
creant diverses ocasions 
clares. Però va ser el Vilase-
ca qui va marcar arran d’una 
gran jugada col.lectiva, fent, 
a més, sensació de perill a 
la contra. A la represa, un 
gran gol de Monforte va ser 
l’empat. L’equip va creure 
que podia guanyar i Gerard 
va fer l’1-2. Semblava que 
podia arribar l’1-3. Però 
d’aquesta possibilitat es 
va passar al 2-2, arran d’un 
córner. El partit es va obrir. 
En una acció desafortunada 
nostra, amb un rebot, el 
Vilaseca va establir el 3-2.  
Pol va tenir una ocasió clara 
per a empatar. I el Vilaseva, 
en un final boig, va disposar 
de la seua amb un penal que 
va aturar Kevin. En defini-
tiva, resultat negatiu però 
bones sensacions, jugant 
força bé en moltes fases de 
la confrontació”. Gerard fou 
expulsat en temps afegit. 
Serà baixa en el proper par-
tit de la Sénia, a casa amb el 
Riudoms. 

SEGONA CATALANA
L’Amposta s’emporta el 
derbi, contra el Tortosa
L’Amposta va guanyar el 

derbi contra el Tortosa 
(3-2) i continua progressant. 
Es sisé. El Tortosa, que ara és 
quart, va perdre una ocasió 
d’acostar-se a la segona plaça. 
L’efectivitat ampostina va deci-
dir. Sergi José va marcar els dos 
primers gols, a la primera meitat. 
El segon quan pitjor ho passava 
l’Amposta. El Tortosa, amb l’1-0, 
va fer-se amb el control de la pi-
lota i l’Amposta, imprecís, no va 
poder refer-se davant de la pres-
sió d’un rival que dominava però 
sense crear ocasions. I l’Ampos-
ta va aprofitar les seues. A la re-
presa, el Tortosa va tenir encara 
més el control de la pilota i va 

entrar en el partit amb el gol de 
falta directa de De la Torre. Però, 
acte seguit, el local Carles va es-
tablir el 3-1, rematant una falta 
que va traure Arnau Bertomeu, 
amb una rosca enverinada. Un 
gol clau per frenar l’impuls del 
Tortosa. Dani Bel, de penal, va 
aconseguir el 3-2 definitiu.  Xavi 
Cid, tècnic de l’Amposta: “futbo-
lísticament no vam estar bé però 
fórem efectius. Destacar també 
el treball de l’equip, guanyant a 
un bon Tortosa que em va agra-
dar pel tracte de la pilota i el rit-
me  amb que va jugar”. German, 
del Tortosa: “vam perdre però 
l’equip em va encantar i com a 
mínim mereixia l’empat”. 

DERROTA 
SENIENCAL’Ampolla es recupera 

amb el triomf a Reus
L’Ampolla va guanyar al 

camp del Reddis i recupera, 
amb un partit menys, la 
tercera plaça (0-1). 
Segons Enric Alaixendri, tècnic 
de l’Ampolla: “va ser un partit 
molt disputat i igualat amb mol-
tes alternatives, sobre tot en el 
primer temps quan nosaltres 
vam estar insegurs i molt im-
precisos i això suposava contres 
ràpides del Reddis, equip que té 
gent amb velocitat davant. Vam 
tenir dificultats perquè l’equip 
es partia i no es podia ajuntar en 
l’aspecte defensiu”. A la represa, 
segons Enric, “vam millorar molt. 
Vam estar més segurs i no vam 
cometre tantes errades. Malgrat 

això, el partit va seguir sent molt 
igualat i disputat. I es podria dir 
que l’empat hagués estat el més 
just, però ja al 90, arran d’una 
acció a pilota aturada, va haver 
un rebuig i Torres va marcar el 
0-1”. El tècnic afegia que “crec 
que l’empat hagués fet justícia 
també als mérits del Reddis però 
per nosaltres la victòria és molt 
important per la confiança i per 
seguir a la part alta de la taula”. 
L’Ampolla ha guanyat dos par-
tits seguits i, amb un menys, és 
tercera a la taula. En la propera 
jornada rebrà el cuer, la Pasto-
reta. I després del descans pel 
Carnaval es desplaçarà al camp 
de l’Amposta. 

C AT MÓRA LA NOVA
Es reclamen dos 
penals, a la represa
El Móra la Nova va empatar 

a casa amb el Catllar, 
segon classificat. Un punt 
positiu però que no permet 
distanciar-se de la zona 
complicada de la taula (1-1). 
Són dos punts de 18.
L’afició moranovenca va acabar 
molesta, reclamant dos penals a 
la represa, “els dos ho eren però 
sobre tot un va ser molt clar”.
Nando Garcia, tècnic del Móra la 
Nova, del partit manifestava que 
“volíem guanyar però valorem 
l’empat davant d’un rival d’enti-
tat. L’equip va millorar i va recu-
perar sensacions i personalitat, 
amb més intensitat en la disputa 

de les pilotes i anant a pel partit. 
D’aquesta forma, ja a la prime-
ra meitat, va estar ben posat i el 
partit era molt igualat. No obs-
tant, en un córner, en una acció 
d’estratègia, el Catllar va marcar. 
El gol ens va afectar però amb 
els minuts ens vam refer davant 
d’un rival amb ofici que intentava 
que no tinguéssim continuitat en 
el joc. A la represa, ells van fer un 
travesser però vam reaccionar i 
en una acció amb un rebot vam 
empatar. Vam insistir, amb  inten-
sitat, i el partit, a manca de 10 mi-
nuts, es va trencar i hagués pogut 
guanyar qualsevol dels dos, van 
haver-hi opcions pels dos”. 

CF ULLDECONA
Tres punts vitals, 
contra la Canonja (1-0)
L’Ulldecona va fer un pas 

endavant per allunyar-se 
de la zona de descens, en 
guanyar la Canonja. Un gol de 
Nacho va decidir. 
Carlos Gilabert, tècnic de l’Ullde-
cona: “la Canonja va ser un rival 
molt complicat. Un equip que va 
començar buscant jugar la pilota 
i que va tenir, sense molta pro-
funditat, el control del joc als pri-
mers 20 minuts. Després, nosal-
tres vam reaccionar i vam agafar 
el control de la pilota, fent Nacho 
l’1-0. Fins al descans, ells van te-
nir una opció arran d’una pèrdua 
nostra però nosaltres en vam fer 
tres de clares per a decidir. A la 

represa, ells van ser més directes 
però nosaltres vam estar molt 
serios tàcticament en defensa. 
El problema fou que vam tenir 
oportunitats per sentenciar i no 
vam fer-ho i la Canonja, al final, 
va tenir l’opció amb un travesser. 
En definitiva, 3 punts vitals”.

EL CAMARLES CAU 
AL DARRER SOSPIR, 
AL CAMP DEL LÍDER 
El Camarles va perdre al camp 
del líder Valls (1-0). Terce-
ra derrota seguida. L’equip 
ebrenc va vendre-la cara per-
què va jugar ben posat fins el 
darrer instant quan de falta el 
Valls va marcar. Kiki, tècnic del 

Camarles: “sabíem que seria un 
partit molt complicat, al camp 
d’un gran equip que és líder i 
que porta una ratxa sensacio-
nal. La veritat és que vam fer un 
gran esforç i sobre tot a la pri-
mera meitat vam estar molt bé, 
jugant junts i tancant el seu joc 
interior. La primera meitat va ser 
molt igualada; ells van tenir una 
ocasió i nosaltres també una 
de clara, sobre la línia de gol, 

no aprofitant-la. A la segona 
meitat, ells van obrir-se més 
i el partit també va estar més 
obert. Nosaltres vam disposar 
de dues ocasions molt clares, 
en una d’elles la pilota va anar 
al pal. Amb els minuts, el can-
sament va condicionar i ens 
vam haver de fer enrera i ells 
van pressionar més. No obs-
tant, vam aguantar fins al mi-
nut 93 quan una falta rigorosa 

a la frontal de l’àrea nostra va 
suposar un llançament que va 
ser l’1-0. Una llàstima perquè 
vam tenir opcions i crec que 
l’empat el mereixiem. Hem de 
seguir i ja pensar en el proper 
partit per buscar la victòria i, 
d’aquesta forma, recuperar la 
dinàmica positiva”. El diven-
dres 1 de març el Camarles 
recuperarà el partit amb el 
Catllar. 

Fran, porter de l’Ulldecona.

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

54
52
45
41
36
41
38
44
34
30
36
38
33
25
30
15
14
19

11
29
33
23
21
33
33
39
33
30
38
39
38
34
31
46
54
60

59
46
42
41
37
35
34
32
32
31
27
26
26
24
23
16
11
10

equip                    GF       GC     PNTS

Monforte va fer un gran gol.
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EL PERELLÓ VISITA 
EL ROQUETENC
El líder Perelló va golejar 
el cuer, l’Alcanar (9-0). 
Dani Saez, que debutava a 
casa, va obrir el marcador 
i després va fer dos gols 
més. Jack (3), Joab (2) i Yusi 
van aconseguir els altres 
per a un Perelló que manté 
l’avantatge d’un punt res-
pecte el Jesús i Maria, segon 
classificat. Els perellonencs 
tenen una prova al seu 
liderat demà dissabte, al 
camp del Roquetenc. Els de 
Molinos fa 11 jornades que 
no perden, amb sis victò-
ries i 5 empats. D’aquests 
empats, dos han estat a 
camps d’equip de la part 
baixa, Sant Jaume i Godall. 
El davanter Walter enca-
ra no té el transfer i, per 
tant, no ha pogut debutar. 
Finalment, informar que el 
jove davanter perellonenc, 
Jack Cid, està entrenant amb 
la Pobla de Mafumet de la 
Tercera divisió. El filial del 
Nàstic el vol observar però, 
en principi, Jack acabarà la 
temporada amb el Perelló i 
si hi hagués res ja seria de 
cara la temporada vinent. 

TERCERA CATALANA
El J. i Maria, en ratxa, va 
vèncer el Roquetenc  
El J. i Maria és segon. Va 

vèncer el Roquetenc (2-0). 
Porta sis victòries i un empat. 
Ito Galve, del J. I Maria: “el partit 
es va complicar quan al minut 19 
ens vam quedar amb deu, amb 
un decisió encertada de l’àrbi-
tre. Abans per a mi es va anul.
lar un gol legal a Sufi, però res 
a dir perquè sense assistents era 
una jugada molt difícil de jutjar. 
Malgrat jugar amb 10, l’equip 
va imposar-se, fent l’1-0 abans 
del descans. A la represa es va 
buscar el segon, fent-lo Adri de 
falta, i l’equip va treballar força 
bé, tenint altres opcions com 
un penal que va aturar Iniesta 
amb una triple intervenció. Va 

ser la parada de l’any. Hem de 
seguir. Quan treballes bé la fei-
na surt i això està passant”. Mi-
quel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “el Jesús i Maria 
es va quedar aviat amb deu per 
l’expulsió d’Oriol i el partit, fins 
el descans, fou igualat. Llàstima 
que un minut abans del descans, 
el Jesús i Maria va marcar l’1-0. A 
la represa, aviat, Cessay va fer un 
travesser que hagués pogut ser 
l’empat. A la contra següent, falta 
discutida a la frontal de la nostra 
àrea i d’allí va venir el 2-0. Vam 
intentar-ho i vam tenir ocasions 
per entrar al partit, sense encert. 
Al final Iniesta va aturar un penal 
amb una triple intervenció”. 

PROVA AL 
LIDERATEl Batea creix amb el 

triomf contra el R-Bítem
El Batea va sumar la 

cinquena victòria seguida, 
amb 3 gols de Paul Abasolo. 
Chema, del Batea: “va ser un par-
tit molt complicat davant d’un 
equip que em va agradar molt i 
que va merèixer més. El 3-1 fou 
massa inflat. El R. Bítem va do-
minar en moltes fases, i va tenir 
situacions de gol per marcar-ne 
més. Durant els 15 minuts inici-
als, ells ens va passar per sobre, 
fent el 0-1. Després nosaltres 
vam millorar i vam igualar el par-
tit, tenint l’encert de fer dos gols 
que van remuntar. La represa va 
ser igual, intensa amb alternati-
ves. L’equip, malgrat les lesions, 
va treballar bé, mentre el R Bítem 

va dominar més el joc. Vam patir 
fins el final, quan Paul va asso-
lir el 3-1. Hem de seguir, partit 
a partit”. David Garcia, del R-Bí-
tem: “va ser un partit molt intens 
el que vam començar molt bé, 
marcant Jota el 0-1 arran d’un 
xut des de fora de l’àrea. El Ba-
tea no estava còmode i nosaltres 
vam tenir el 0-2 amb una rema-
tada de Bonet al pal. Quan millor 
estàvem, el Batea va empatar. 
Nosaltres vam acusar-ho i ells 
van millorar marcant el 2-1. A la 
represa vam dominar més i vam 
crear fins a 3 ocasions clares que 
va evitar el seu porter. Vam arris-
car i al final ells van decidir. Ens 
costa marcar i això penalitza”.

UE ALDEANA
El Flix s’enlaira amb la 
victòria a l’Aldea (0-1)
L’Aldeana va perdre amb el 

Flix i segueix sense revertir 
la situació. Amb un punt de 12, 
s’ha distanciat de les primeres 
places. 
El Flix, amb el segon triomf se-
guit, s’ha tornat a impulsar. És 
quart, a quatre punts del líder. 
Els flixancos van començar el 
partit a l’Aldea ben posats, i es 
van avançar aviat. Una pèrdua de 
pilota local la va aprofitar Yuri per 
assistir a l’espai a Luis Garcia. El 
veterà davanter va marxar i amb 
un control orientat, allunyant la 
pilota del defensa local, va poder 
arribar a l’àrea i, tot i que un xic 
escorat, va creuar la pilota lluny 

de l’abast de Sergi Auré, porter 
local. Amb el 0-1, l’Aldeana va te-
nir més control de la pilota però 
li va mancar més precisió en els 
últims metres. L’Aldeana va in-
sistir a la represa, però, amb els 
minuts, va ser amb precipitació 
en les darreres passades. Malgrat 
això, va tenir dues opcions per a 
poder empatar. Una de clara que 
va evitar Marc Andreu, porter vi-
sitant. El Flix, encara amb baixes, 
va seguir treballant bé en defen-
sa però no va crear opcions a la 
contra. El domini de l’Aldeana va 
incrementar però sense poder 
empatar. Bartolo va debutar a 
casa, en el retorn a la banqueta.

DEBUT DE CHIMENO
S. Bàrbara-Rapitenca, 
partidàs tot i el 0-0
Santa Bàrbara i Rapitenca 

van empatar sense gols en 
un partit molt disputat.  
Els locals, molt agressius  i inten-
sos defensivament a la primera 
part, van tenir les millors opci-
ons abans del descans. El Santa 
al primer temps va cedir la pilota 
al rival, buscant recuperar amb 
una pressió elevada al centre del 
camp i sortint a la contra amb 
la velocitat de Callau. A la Rapi-
tenca va costar-li adaptar-se al 
partit, al reduit camp de Santa 
Bàrbara. No va estar cómode. 
A la represa, amb el debut de 
Chimeno, la Rapitenca fou més 
ferma ofensivament i va tenir les 

millors ocasions. En els primers 
15 minuts, Chimeno, actiu, va 
protagonitzar les possibilitats ra-
pitenques. Avançada la represa, 
el partit es va equilibrar, sent 
molt intens fins el final. 
A darrera hora, en accions a pi-
lota aturada, la Rapitenca va te-
nir les oportunitats per guanyar. 
Al final, 0-0. Tot i que sense gols, 
va ser un partit molt atractiu. 
Destacar també l’actuació del 
jove àrbitre que va deixar jugar 
i això va afavorir el joc. No va 
mostrar cap targeta i va contro-
lar el partit amb caràcter. Els dos 
equips, molt nobles, també van 
ajudar. 

SANT JAUME I LA 
CAVA EMPATEN (2-2)

El Sant Jaume va empatar amb 
la Cava (2-2). Edu Albacar, de 
falta directa, va marcar aviat 
l’1-0. Després, Egdar, de penal, 
va empatar. La Cava va domi-
nar més la pilota a la primera 
meitat, però sense crear oca-
sions excepte una rematada de 

Juanra amb el cap. A la represa, 
el Sant Jaume, molt agressiu i in-
tens, es va imposar. Eric, va fer el 
2-1. Va ser una falta lateral en què 
els locals van reclamar penal. Al-
bacar va posar-la al segon pal 
on Joel va rematar amb el cap. 
Eric va tocar la pilota enmig d’un 
núvol de jugadors. Amb el 2-1 el 
Sant Jaume va apretar mentre la 
Cava no jugava amb la mateixa 
intensitat. Juanra, per la Cava, va 

disposar de l’ocasió més clara. 
La rematada va sortir llepant el 
travesser. Quan la Cava no feia 
sensació de perill, una passada 
a l’espai va agafar descol.locada 
a la defensa local. Juanra va fer 
un centre-xut i la pilota va anar 
al cos d’Edu Albacar i va entrar. 
Els locals van reclamar un fora 
de joc que no va existir. Fou el 
2-2. Amb espais, al final, les op-
cions per guanyar van ser del 

local Pardo. Els caveros, amb 
un partit menys, es distancien 
dels primers llocs amb els dos 
empats seguits. El Sant Jau-
me, que a la represa mereixia 
més, lluita per allunyar-se del 
descens. Fa 4 jornades que no 
guanya (2 punts de 12) però en 
les dos darreres ha estat a l’al-
tura. Agustí Valldepérez torna al 
Sant Jaume. El davanter Brigi va 
debutar amb la Cava. 

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

63
58
52
47
60
35
28
45
30
44
31
44
28
46
31
34
28
12

31
26
28
33
36
23
23
31
22
35
35
36
29
35
53
46
55
139

44
43
42
40
39
35
34
33
33
32
30
28
28
26
21
21
14
0
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Jack Cid entrena amb la Pobla.
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L’AMETLLA 
S’IMPOSA PER 0-3
Tercera derrota seguida 
del Godall que es compro-
met a la taula. Va perdre 
contra l’Ametlla que, per 
la seua part, suma 3 punts 
d’or contra un rival directe. 
Robert Avinyó, tècnic del 
Godall:  “amb el 0-0, hi ha 
una jugada clau que fou el 
penal que no vam transfor-
mar. De l’1-0 vam passar, 
acte seguit, al 0-1. El partit 
a la primera meitat va ser 
igualat. Lamentar que estem 
de pega amb les baixes. Tam-
bé es va lesionar Callarisa, 
afegint-se al llistat de baixes 
com Gerard, Nil...A la represa 
ens vam intentar defensar i 
buscar alguna contra. Però 
amb els minuts, l’Ametlla es 
va imposar i, amb la limita-
ció d’efectius que tenim, no 
vam poder contrarrestar-ho 
i ells foren superiors. Res 
a dir”. Josep Maria Rovira, 
de l’Ametlla: “ens va costar 
adaptar-nos a un terreny 
molt irregular. A més, va 
haver una jugada clau que 
va ser el penal que va aturar 
Eric. De l’1-0 es va passar al 
0-1 amb un tret d’Héctor des 
de gairebé el centre del camp. 
Vam controlar el partit i a la 
represa, amb el gol de Toni, 
i el d’Aitor, després d’una 
rematada de Toni al traves-
ser, vam decidir, fent una 
bona feina i sent superiors, 
sobre tot a la segona meitat. 
Victòria important que ens 
permet distanciar-nos de la 
part baixa i ens dóna confi-
ança”. Pepe i Sergi Brull van 
tornar a jugar amb l’Ametlla, 
després de les lesions de cer-
ta durada. L’Ametlla rebrà en 
la propera jornada el Corbera 
mentre que el Godall viatjarà 
al camp del R. Bítem. 

Héctor va fer un gran gol.

TERCERA CATALANA
Corbera-Catalònia, 
empat que no satisfà
El Corbera, després de 

3 derrotes, va puntuar, 
contra el Catalònia (1-1).  
Jorge Parraga, del Corbera: “vam 
sortir amb ganes de buscar la 
victòria per revertir la situació de 
les darreres jornades. En general, 
vam fer un partit molt complet i 
crec que vam ser superiors al ri-
val, en possessió, domini i ocasi-
ons. Vam fer el més complicat al 
43, amb el gol de Quique, però 
acte seguit, arran d’una indecisió 
nostra al darrera, ells van empa-
tar. A la represa, als 10 minuts, 
ens vam quedar amb deu però, 
malgrat això, vam insistir i vam 
tenir opcions per a guanyar. La-
mentem no haver assolit la victò-

ria però en general ja vam fer un 
partit complet, en les dues parts, 
i vam tornar a puntuar, un fet 
que donarà confiança”. Juanjo 
Agustin, del Catalònia: “va ser un 
partit molt intens i també travat i 
igualat. A nosaltres ens va costar 
molt adaptar-nos a la superfí-
cie del camp. I, en general, van 
haver-hi poques ocasions. Les 
dues més clares, una per equip, 
van ser els gols. La d’ells amb un 
tret exterior i la nostra amb una 
vaselina de Marc Prades. L’empat 
va ser just. Nosaltres hem de se-
guir, millorant amb el que ens fa 
falta que és la finalització. Tenim 
molt control de pilota però ens 
manca verticalitat”. 

EL GODALL 
NO ES REFÀEl Masdenverge somia 

i l’Olímpic s’encalla
El Masdenverge va guanyar 

a l’Olímpic i somia amb la 
salvació. Els morencs, amb 3 
derrotes, s’han estancat. 
Gerard Capera, del Masden-
verge: “la primera meitat va ser 
igualada, amb ocasions pels dos. 
Ells van avançar-se amb el 0-1 
i nosaltres vam empatar arran 
d’un córner, en acció d’estratè-
gia. A la represa l’Olímpic va fer 
un pas avant i va buscar la victò-
ria. El nostre porter va evitar les 
seues ocasions. També dir que 
l’àrbitre, que va estar correcte 
quant al criteri, no va xiular un 
penal  a favor de l’Olímpic que 
per a mi ho era. Nosaltres, quan 
vam tenir espais, vam disposar 

de 3 ocasions i en la darrera, al 
final, vam fer el 2-1. Aquesta ve-
gada, els detalls van anar al nos-
tre favor. Orgullós de l’equip. Tot 
i les baixes, va competir. Seguim 
lluitant per poder salvar-nos”. 
Jordi Roca, de l’Olímpic: “no va 
ser un bon partit per part nostra; 
ens va costar adaptar-nos al ter-
reny de joc i ens va faltar Inten-
sitat. Amb l’1-1, a la represa, tot i 
tenir ocasions, amb un penal clar 
no xiulat, no vam poder decidir. I 
a darrera hora, quan vam arriscar 
per buscar l’1-2, arran d’una ju-
gada en què no vam estar atents 
en defensa, ens van fer el 2-1. 
Hem de seguir, lluitant per aca-
bar el més amunt possible”. 

QUARTA CATALANA
El Benissanet pateix a 
la Cava però és líder 
El Benissanet va guanyar al 

camp del cuer, la Cava, i 
ara és líder en solitari (1-2). 
Baltasar Capera, de la Cava B: 
“la primera meitat fou iguala-
da, amb domini altern i amb un 
parell d’ocasions per equip. Ells 
van marcar al 45. A nosaltres ens 
costa dominar més el joc perquè 
ens falta calma amb la pilota, 
poder combinar una mica més. 
A la represa vam intentar-ho i 
vam poder fer-ho. Vam empatar 
però, amb l’1-1, amb els minuts, 
ens va pesar la precipitació i ja 
vam ser massa directes i perdí-
em la pilota ràpid. Això va pro-
piciar contres del Benissanet 

que manca de 10 minuts va fer 
l’1-2. Competim bé, amb acti-
tud. Satisfet per això”. Xavi Pérez, 
del Benissanet: “al primer temps 
ens va costar molt adaptar-nos 
al partit. No vam poder fer cir-
culacions al centre del camp 
per la pressió de la Cava. Va ser 
important marcar el 0-1 al 45. A 
la represa, vam sortir amb 5 mi-
gcampistes per reforçar el cen-
tre del camp i buscar tenir més 
possessió de pilota. Ens va anar 
bé però arran d’una errada en un 
llançament de banda, ens van 
fer l’empat. Tot es va complicar 
però vam insistir i al final vam 
marcar l’1-2. Victòria important”. 

FALTEN 3 JORNADES
El Vilalba goleja a 
l’Ebre Escola (4-0)
El Vilalba, en una primera 

meitat per emmarcar, va 
golejar un dels equips de play-
off, l’Ebre Escola (4-0). 
Els terraltins, amb 3 grans gols, 
van obrir el partit al primer 
temps. Bolai, amb un tret des 
de fora de l’àrea, i Suarez, amb 
dos xuts esplèndits, van marcar. 
Els d’Abdul van ser més intensos 
i van jugar més ben posats. A la 
represa van ampliar l’avantatge, 
amb un altre gol de Bolai. Amb el 
4-0, els vilalbins segueixen amb 
opcions. Estan a cinc punts de 
la quarta plaça, quan manquen 
3 jornades. Ni Vilalba ni Ginestar 
poden cedir cap punt. I han d’es-

perar que algú punxe en dos par-
tits. Va ser una jornada important 
per al Vilalba. De la desaparició 
a l’agost a golejar un dels líders. 
Abdul, del Vilalba: “vam merèixer 
la victòria. L’equip va jugar molt 
concentrat i va ser superior al ri-
val. Estic molt content de l’equip 
i també per l’afició i pel president 
i el capità que tant han fet també 
per poder arribar fins aquí i gau-
dir del moment”. Xavi Subirats, 
de l’Ebre E: “no ens vam adaptar 
en cap moment al partit i el Vilal-
ba, amb gran gols, es va imposar 
ja  la primera meitat. Va ser su-
perior. A passar pàgina i pensar 
en el proper partit”. 

L’ARNES 
REACCIONA I EL 
TIVENYS ES QUEIXA 
(6-2)
Després de 3 jornades, l’Arnes 
va guanyar, contra el Tivenys 
(6-2). Roger, tècnic de l’Arnes: 
“victòria important després de 
dues derrotes seguides. El par-
tit va ser estrany perquè aviat 

ens vam posar amb el 3-0, gols 
de Manero, Gordo i Manuel. 
L’equip, a diferència del dia del 
Xerta, estava més posat. Ells van 
marcar i Susaeta va fer el quart 
abans del descans. El Tivenys va 
presentar pocs efectius i va tenir 
dues expulsions que van deslluir 
el partit a la represa. Nosaltres 
també vam baixar. José Luis i 
Cristian Alvarez, amb un gran 
gol, van marcar i Pau va fer un 

golàs per al Tivenys. Hem de 
seguir, sabem que tenim par-
tits complicats i que hem de 
guanyar-ne dos dels 3, tal com 
està la lliga ara d’emocionant”. 
David Montardit, president del 
Tivenys: “vam anar amb 12 ju-
gadors i, a més, als 20 minuts, 
en tres arribades de l’Arnes, 
perdíem 3-0. Vam fer el 3-1 
amb un gran gol però vam arri-
bar al descans amb el 4-1 i amb 

5 targetes, sense haver pegat 
cap mala patada. A la represa, 
ells van fer el 5-1 i nosaltres ens 
vam quedar amb 9 (la segona 
expulsió fou de còmic). Vam 
acabar com vam poder, ja acu-
sant el desgast físic. Pau, amb 
un altre gran gol, va marcar el 
nostre segon gol i ells al final 
van fer el sisè.  Es pot dir que 
vam acusar les baixes i el que 
no són les baixes...”.
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QUARTA CATALANA
L’Amposta salva un 
punt al 92’, a Deltebre
Deltebre i Amposta B van 

empatar (2-2). 
Anton Flores, del Deltebre: “vam 
buscar pressionar molt amunt per 
dificultar el seu joc i vam aconse-
guir-ho. Ells van tenir molta pos-
sesió però no van fer ocasions 
clares. Nosaltres, amb el 0-0, vam 
tenir la més clara amb un penal 
que vam fallar. De l’1-0 es va pas-
sar al 0-1. Però vam reaccionar i 
en una acció individual, Rovira va 
empatar. A la represa, vam estar 
encara millor en la pressió i així 
recuperàvem pilotes. Una jugada 
de Cristian va culminar-la Gerard 
amb el 2-1. Semblava que seria el 
resultat però en afegit, un córner 
mal defensat va ser el 2-2. Penso 

que no va ser just”. Jordi Subirats, 
de l’Amposta B: “arran d’un penal 
clar, el Deltebre va tenir una oca-
sió per obrir el partit. Poc des-
prés, Sergi va fer el 0-1. Nosaltres 
vam dominar però no vam tenir 
claredat en la darrera passada. 
Ells estaven ben posats i en una 
contra Rovira va empatar. A la re-
presa, vam seguir dominant però 
ens va mancar més intensitat; no 
vam poder fer perill excepte un 
pal de Batalla i una acció d’Òscar 
i Ferran. Arran d’una errada nos-
tra ells van fer el 2-1 i en afegit, en 
un córner, Batalla va empatar. Un 
punt valuós. Però hem de millo-
rar i recuperar sensacions de joc 
que ara no tenim”. 

EL GINESTAR SEGUEIX VIU
El partit boig de la 
jornada, a Xerta (4-6)
El Ginestar té opcions, en 

guanyar a Xerta (4-6). 
Eric Borràs, del Xerta: “va ser un 
partit molt disputat, amb anades i 
tornades. El Ginestar es va avan-
çar al primer minut. Però vam 
empatar amb l’1-1 i després, quan 
ells van fer l’1-2, vam marcar el 
2-2. Vam remuntar amb el 3-2 
però poc abans del descans ens 
van empatar amb un llançament 
de falta directe. A la segona mei-
tat vam sortir pressionant dalt, 
anant a pel partit. Però ells van 
fer el 3-4 i, tot i que vam tornar a 
empatar,  el Ginestar va ser efec-
tiu i va fer dos gols més que van 
decidir. Felicitar els jugadors,  van 
donar la cara fins el final davant 

d’un Ginestar reforçat”. Poley, del 
Ginestar: “va ser un partit bonic 
per a l’espectador. Molt obert. 
Però com entrenador vaig patir 
molt. Destacar a l’equip pel tre-
ball i el joc, tot i les baixes (Rafel, 
el porter que estava  al banqueta 
va jugar de davanter durant 10 
minuts). Va ser un partit en què 
vam dominar totes les facetes 
del joc excepte una: les accions 
a pilota aturada. En aquest as-
pecte, el Xerta ens va fer molt de 
mal. Però vam saber reaccionar 
i al final vam sumar una victòria 
que ens fa seguir amb opcions. 
No depèn de nosaltres però llui-
tarem fins el final”. Al Ginestar li 
queden els 3 partits a casa. 

SEGONA FASE
8 equips jugaran la 
Copa Terres de l’Ebre 
La temporada, a Quarta 

catalana, va començar 
el dia 23 de setembre i la 
fase regular acabarà el 17 
de març; el 24 de març serà 
jornada de descans i el 31 de 
març començarà el play Off i 
s’acabarà el dia 12 de maig. 
El play Off d’ascens el disputa-
ran els 4 primers classificats de 
la lliga. Hi haurà dues places 

d’ascens. Jugaran una lligueta 
a dues voltes. Els 8 equips res-
tants, disputaran a partir del 31 
de març i fins el 12 de maig la 
Copa Terres de l’Ebre. Es faran 
dos grups de 4 equips i el dia 19 
de maig hi haurà una final entre 
el primer de cada grup per deci-
dir el campió de la Copa Terres 
de l’Ebre. La competició és obli-
gada en la Copa. 

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

54
41
53
49
54
41
32
34
25
34
30
16

30
14
33
25
35
37
44
44
36
44
59
62

41
40
39
39
34
34
24
23
15
14
14
3

equip                     GF       GC     PNTS

S’imposa contra la Fatare-
lla (2-1). Jordi Llobet, tècnic 
del Catalònia B: “vam sor-
tir molt posats, amb molt 
de ritme i fent una pressió 
alta que va comportar que 
la Fatarella no pugués 
sortir del darrera. Anselm, 
màxim golejador la lliga 
passada, i que debutava 
en aquesta temporada 
després de la lesió, va 
marcar l’1-0, amb centrada 
de Nabil. Un resultat curt 
al descans. A la represa, 
aviat, una pèrdua de 
pilota nostra va ser l’empat 
visitant. Ens vam refer i, 
arran d’un córner, Nabil 
va rematar al segon pal, 
establint el 2-1. Vam fer 
canvis introduint juvenils 
que van jugar amb moltes 
ganes i en els darrers 15 
minuts vam tenir ocasions 
per ampliar el marcador 
i no patir. Content per la 
victòria però, sobre tot, 
pel joc”. José Víctor, de 
la Fatarella: “va ser una 
derrota dura. El futbol de 
vegades no és just amb el 
joc i diumenge va ser així. 
Futbolísticament vam ser 
superiors al rival pel que 
fa a intentar elaborar el 
joc. Ens va mancar més 
finalització però el tempo 
del partit vam portar-lo 
nosaltres i també el domini 
en moltes fases. Però ens 
van penalitzar les errades 
que vam tenir i que ens 
van costar els gols. El 
nostre objectiu fou tenir la 
pilota i elaborar el joc quan 
es podia. I vam fer-ho bé, 
sent superior al rival quant 
a joc. Derrota injusta pel 
joc i pel partit en general”.

EL CATA B 
GUANYA

El dissabte 2 de març al 
camp de de l’Ametla tindrà 

lloc el Torneig Petits Herois, 
en categoria aleví.
Un torneig organizat pels Ava-
tars Academy i dirigit per Aleix 
Franch, per recollir donatius per 
a l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona, per la lluita contra el 
càncer infantil. “Contarem amb 
gran equips com  Llevant, Nàstic, 

DAMM, Manresa, Lleida... entre 
d’altres. Serà un torneig amb un 
gran nivell i molt emotiu”. Tota 
la gent que vulgui col·laborar 
ho pot fer el mateix dia del tor-
neig o també via transfèrencia: 
ES59/2100/3596/2322/0013/9719. 
Dilluns dia 25, a l’Aube de Je-
sús i Maria, de les 18 a les 20.30 
hores, ja es podran fer dona-
tius.

Torneig solidari Petits 
Herois, el dia 2 de març

A L’AMETLLA DE MAR

PRÈVIA COPA 
DANET
El diumenge, a Bítem, es va dis-
putar la fase prèvia de la Copa 
Danet, en categoria aleví.
16 equips per disputar-se quatre 
llocs per a la Fase Final Regional. 
Es va viure una jornada intensa i 

amb gran expectació com sem-
pre genera la Copa Danet per 
tot el desplegament organitzatiu 
que comporta. Els equips que 
passen a la següent fase són: 
CF Base Marc Bartra, Torreforta, 
Calafell i Rapitenca (a la foto). El 
R-Bítem, com els clubs que són 
seus, també passa a la Fase Final.  
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DERROTA DE 
L’ASCÓ I EMPAT 
DEL PERELLÓ
A la Lliga Catalana, l’Hand-
bol Club Perelló va empatar 
a casa amb el Sant Boi 
(21-21). Un partit important 
que no es va saber decidir i 
es va cedir un punt. L’Ascó, 
per la seua banda, va perdre 
a Sant Vicenç (35-24). Les 
de la Ribera són sisenes i els 
perellonenques novenes.

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE 
GIMNÀSTICA A 
SANT JAUME
Aquest diumenge, dia 24, 
al pavelló de Sant Jaume es 
celebrarà el campionat de 
Catalunya de gimnàstica 
rítmica, de 10 a 20 hores.

VOLEI ROQUETES
El sènior masculí va assolir 
una victòria important, con-
tra l’Ametlla del Vallés, per 
seguir lluitant per entrar al 
play Off d’ascens. Lamen-
tar les lesions.  El juvenil 
masculí també va guanyar, 
contra el Volei Barberà per 
3-0. Així mateix, el femení 
va vèncer el Cerdanyola 
per 3-2. El cadet femení va 
caure per un contundet 0-3 i 
l’infantil femení va guanyar.

ORIOL ROMEU I 
SANDRA ROVIRA, 
PROTAGONISTES 
DE LA NIT DE 
L’ESPORT LOCAL A 
ULLDECONA
Ulldecona va viure dis-
sabte, 16 de febrer, la nit 
de l’esport local. L’acte va 
comptar amb la intervenció 
de dos esportistes d’elit 
com Oriol Romeu, capità 
del Southampton FC de la 
premier league, i de Sandra 
Rovira, actualment a les 
files del Penya Esplugues de 
la primera divisió.

NOTICIES 
BREUS

POLIESPORTIU
Triomf vital del Club 
Bàsquet Cantaires

L’Amposta Lagrama, amb 
pocs efectius (7 jugadores 

de camp i 3 porteres), 
va guanyar a la pista de 
l’Agustinos Alicante, un 
nouvingut a la categoria de 
Plata, 25-26. 
La primera part fou molt igua-
lada per arribar al descans amb 
el resultat de 15-16. A la re-
presa, l’Agustinos va sortir més 
posat, aconseguint un parcial 
de 5-1 per situava el marca-
dor 20-16 quan faltaven vint 
minuts. A falta de vuit minuts, 
l’Amposta va fer un parcial d’1-
5 i d’aquesta manera va culmi-
nar una gran remuntada fins el 
25-26.  

RESULTATS CH. AMPOSTA:
CADET FEMENÍ. CH. Amposta 
“Naturebre” 21 - HC. Perelló 18
INFANTIL FEMENÍ
CH. Amposta 12 - H. Lleida Par-
dinyes 15
INFANTIL MASCULÍ
CH. Amposta 39 - H. Lleida Par-
dinyes 27
ALEVÍ MIXT
CH. Amposta 8 - H. Palautordera 8

L’Amposta Lagrama 
guanya a Alacant

Les Vinyes del Convent 
Cantaires Tortosa CSIT 

2019 va assolir una victòria 
important a la pista del Círcol 
Catòlic de Badalona (68-71). 
El primer quart fou dominat per 
l’equip local, tot i la bona defen-
sa dels tortosins que, no obstant, 
no van disposar de l’encert ne-
cessari per posar-se per davant 
del marcador. El segon quart va 
ser més igualat. Es va mantenir 
la bona defensa i es va millorar 
lleugerament l’encert ofensiu. Es 
va arribar al descans 31-27 a fa-
vor del Círcol.
En el tercer quart la defensa visi-
tant va millorar. El rival només va 
fer 11 punts permetent a l’equip 

del CB Cantaires avançar-se 
amb el 42-44.
En l’últim quart es va alternar el 
lideratge al marcador fins arribar 
als dos últims minuts quan cis-
telles de Martí Viader i Dave King 
van ser crucials per guanyar el 
partit.
D’altra banda, el CB Cantaires 
Tortosa CSIT 2019 -World Sport 
Games- dins dels actes de com-
memoració del 50è aniversari de 
l’entitat col.laborarà en l’organit-
zació del partit oficial de la Lliga 
Catalana de Bàsquet en Cadira 
de Rodes entre el BAMESAD vs 
CB MIFAS ESPLAIS. Serà diume-
ge dia 24 a les 12 h al pavelló del 
Temple. 

16 hores d’handbol 
homenatge Joan Obiol
Demà dissabte a les 21.15 

hores al Pavelló Ferreries 
el Centre d’Esports Tortosa 
organitza, dins de les 16 
Hores d’handbol un partit 
d’homenatge a Joan Obiol.
Les 16 hores d’Handbol és un 
dels esdeveniments més noto-
ris -juntament amb el Torneig 
3 Reis i l’Handbol Platja- que el 
club porta realitzant durant els 
darrers anys de manera consoli-
dada. Consisteix en adjuntar tant 
els partits d’handbol federat dels 
equips del club juntament amb 
la jornada de minihandbol del 
Consell Esportiu del Baix Ebre, 
com amb d’altres de caràcter 
més festiu com entre pares i ma-

res i entrenadors, sumant així de 
manera ininterrompuda, un total 
de 16 hores de partits d’handbol. 
Aquest any, un després de la seva 
pèrdua, és realitzarà un partit on 
hi participarà un equip d’amics 
i companys que van jugar a 
l’handbol amb Joan Obiol du-
rant la seva etapa com a jugador 
del club i un altre que comptarà 
amb jugadors de diverses gene-
racions que va entrenar i dirigir 
en algun moment com a tècnic. 
Volem recordar que Joan ha es-
tat un dels entrenadors més im-
portants de la història del club. 
La jornada comença a les 9 del 
matí i el darrer partit (pares i en-
trenadors) serà a les 23 h.

Victòries dels sèniors del 
Centre Esports Tortosa
L’aleví/infantil masculí del 

Centre Esports Tortosa va 
perdre a la Canonja 21-16. 
Malgrat la derrota, van fer un bon 
partit, tot i les nombroses baixes.
L’infantil masculí va perdre a 
Martorell 32-28. Partit per obli-
dar i ara cal passar pàgina i pen-
sar en els propers, decisius per 
mantenir la primera plaça. 
L’infantil femení va vèncer el 
Castelldefels per 31-15.
El cadet femení va empatar a 
casa amb el Sant Quirze (30-
30). Gran primera meitat (19-14) 
però a la represa es va acusar el 
desgast i el fet d’estar minvades 
de forces, amb pocs efectius. Al 
final, primer empat en la lliga. El 

cadet masculí va caure a la pis-
ta de l’OAR Gràcia Sabadell per 
un ajustat 42-40. Gran partit en 
atac, que es va escapar a darrera 
hora. El sènior femení va vèncer 
un altre cop, en aquest cas a casa 
contra el Santpedor (33-21). Bon 
partit, controlat excepte una fase 
a l’inici de la represa. Però la re-
acció va ser fulminant. Ara falten 
dues jornades per a poder pas-
sar a la segona fase.  Finalment, 
el sènior masculí va guanyar al 
camp del Ribes (24-28). Victòria 
molt important per distanciar-se 
de la zona de descens. La bona 
feina de la segona meitat va per-
metre conservar els avantatges i 
sumar el triomf.

El club Patí L’Aldea, 
campió de Catalunya
El CP L’Aldea ha revalidat 

aquest diumenge el seu 
títol de campió de Catalunya 
de Grups de Xou Petits al 
Pavelló Municipal Olímpic de 
Reus.
Amb una puntuació de 91,50, 
el programa ‘’Whithout the 

sun’ del CP L’Aldea ha superat 
al ‘Follow me’ del PA Maçanet, 
subcampió amb 88,60, mentre 
que el CPA Tona ha estat tercer 
al podi amb ‘Enterrat’ i 85,20 
punts.
Un altre èxit per fer història per 
aquest ‘Gran Club’ de l’Aldea.
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EQUIP DE LA SETMANA
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· A la Rapitenca mana altra ve-
gada Fernando Garcia. No hi 
ha dubte que ell sempre ha 
tingut poder i més del que es 
creuen. Ja hi ha un nou míster 
i aviat més fitxatges i la tem-
porada no ha acabat. També 
podem veure a Chimeno en 
el primer equip. Al temps. 
· A la lliga india s’enfrontaven 
el Delhi Dynamos contra el 
Bengaluro i a cada banqueta 
dos coneguts ebrencs: Josep 
Gombau i Gerard Zaragoza.
· Paco López, un rodamón del 
futbol. Juga a l’Ebre Escola i 
als seus 40 anys segueix mar-
cant gols. Ha estat al Campre-
dó 8 anys, Ebre Escola 3 i la 
resta al futbol sala. 
· 11 tècnics de 1a. catalana 
han estat canviats, a Cambrils 
aquesta temporada ja en por-

ten tres.
· Dilla ja no entrava en les 
convocatòries de la Rapiten-
ca perqué es va plantar. I, fi-
nalment, després de pagar la 
clausula (entre ell i el Gan-
desa) l’ha rebuda. Torna al 
club de la capital terraltina.
· Àlex Piñeiro ha fitxat pel Cor-
bera. Abans va estar a l’Arnes, 
Perelló, Batea, Ascó B, Ametlla 
i en futbol professional Avilés, 
Carolinense, Jaen, i també a 
a la 1a divisió de Xipre i d’Ar-
gentina.
·Toni Ondozabal va causar 
baixa a Valls. La temporada 
que ve podria jugar en algun 
equip ebrenc de 2a catalana.
· David Català, nou míster de 
l’Alcanar. Té 22 anys i ha en-
trenat al futbol base de l’Ebre 
Escola i Jesús i Maria.

TOP SECRET

· Onze jornades invicte porta el 
Perelló, que apunta a 2a cata-
lana si segueix així. Després de 
la seva lesió Jack Cid ha donat 
contundència a l’atac. I ara ha 
arribat Dani Sáez, ex Camar-
les. Només té un problema: la 
plantilla és molt curta.
· Gran actuació jornada de por-
ters aquesta setmana: Nogales 
(Olímpic), Iniesta (Roquetenc) 
Marc (Masdenverge), Andreu 
(Flix), Eric (Ametlla), Marc (Ba-
tea) i Centelles (S. Bàrbara).
· Al filial de la Rapitenca aques-
ta temporada ja han jugat 28 
jugadors i d’aquests 8 han estat 
juvenils. Chimeno  va debutar a 
la segona part i va estar pletò-
ric.
· En les últimes 4 jornades el 

TERCERA EN OFF

· 30 jugadors ja han jugat 
aquesta temporada amb la 
Rapitenca. La sorpresa diu-
menge fou que el jugador del 
filial Richard va ser titular. En 
les últimes 17 jornades, només 
3 victòries.
· Gandesa, un equip amb molt 
gol per totes les línies. 14 ju-
gadors ja han marcat aquesta 
campanya. I ara arriba Dilla.
· L’Ulldecona va a més: últi-
mes 7 jornades i només dues 
derrotes, a l’Ampolla i a Tor-
tosa, on mereixia Més. En els 
següents tres partits l’esperen 
Catllar, Camarles i Valls i des-
prés un calendari més asse-
quible.
·  Tot i que no és un baby, De 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

· Marc Benito, del Cambrils U, 
tenia previst fitxar pel Tortosa 
però no li van donar la baixa.
· L’ànima mater del Camarles, 
Josep Bertomeu, està molt a 
prop de la seva jubilació. Té 
en estudi fer un llibre de la 
història del club.
· Edu, ex míster de l’Ulldeco-
na, va rebre una oferta de la 
Rapitenca per fer la prepa-
ració física del primer equip. 
La seua resposta fou: “sense 
Teixidó, no vaig a cap lloc”.
· Un entrenador de Segona 
catalana i el porter suplent 
aquest diumenge, van tenir 
a la banqueta una conversa 
acalorada, durant el partit. Al 
final, només va ser un mo-
ment calent entre els dos, res 
més. Per cert, aquest porter 
és un tros de pa.

la Torre està que se’n Surt. Fa 
5 jornades que marca i porta 
111 gols en les 8 últimes cam-
panyes (Tortosa, Vilalba, Ro-
quetenc, S. Bàrbara, Alcanar i 
Deltebre).
· Els equips més en forma, 
últimes sis jornades: Valls 16 
punts, Amposta 13, Tortosa 
12, Ulldecona 12, Riudoms 12, 
Pobla, 10, Vila-seca 9, Vendrell 
9, Catllar, Gandesa, Torreforta 
8, Canonja 7, La Sénia 6, Am-
polla 6, Camarles 4, Pastoreta 
3, Móra Nova 2 i Reddis 1
· El divendres 1 de març es ju-
garà el partit pendent entre el 
Camarles i el Catllar. I el dijous 
dia 28 de febrer (20 h) es re-
cuperarà el Móra N-Ampolla.

Masdenvege és el 5è millor 
equip, només superat per Ba-
tea 12 punts, Jesús i Maria 10, 
Perelló i Rapitenca B 8 punts.
· Sense Tini i Robles, el Flix va 
guanyar i pot seguir el repte 
de pujar dos anys seguits com 
va fer el Godall i el Móra Nova. 
Últimes jornades han debutat 
4 juvenils a Flix.
· Cinquè fitxatge de la Cava, 
Brigi ex Flix. Els altres han es-
tat: Mars, Fornós, Roger Antó 
i Samper. A aquest equip, que 
té un partit pendent, se li esca-
pa l’ascens, últimes 3 jornades 
només dos punts.
· Subi no era culpable. Des que 
se’n va anar, un empat i sensa-
cions de que l’equip va de més 
a menys. 

4 rapitencs  a la Sénia: Monforte, Gasparin, Eric i Raül. A la dreta, Gombau i Gerard, rivals com a tècnics a l’Índia.

TORRES
(Ampolla)

BERANUY
(Rapitenca B)

ROGER ANTÓ
(la Cava) FREDE

(M Nova)

CARLES LLARCH
(Gandesa)

MARC ANDREU
(Flix)

JUAN CORTÉS
(Masdenverge)

SERGI JOSÉ
(Amposta)

PAUL ABASOLO
(Batea)

JACK CID 
(Perelló)

SERGI CURTO
(Camarles)

DANI GRAU
(J i Maria)

MOHA
(Ulldecona)
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PREPARACIÓ:

En aquesta recepta són més avi-
at unes porres, ja que els xurros 
s’han de fer amb una boca ar-
rissada. Els podeu acompanyar 
d’un cafè amb llet o d’una tassa 
de xocolata desfeta.
Afegim a un cassó l’aigua, la 
mantega, la sal i el sucre (i opcio-
nalment, la ratlladura de llimona i 
les gotes de vainilla). Quan arren-
qui el bull, retirem del foc, afegim 
la farina tamisada amb la cullera-
deta de llevat, tot de cop, i con-
tinuem remenant fins que veiem 
que la massa es desenganxa de 

XURROS  
I PORRES

INGREDIENTS (PER 4)

• 250 ml aigua
• 250 g farina
• 25 g de mantega
• 1 cullerada sopera de su-

cre
• 1 culleradeta de llevat
• Un polsim de sal
• Oli d’oliva suau per fregir
• OPCIONAL: ratlladura de 

llimona i unes gotes d’ex-
tracte de vainilla

les parets. La massa veureu que és 
molt forta, però ha de quedar així, 
s’ha de remenar amb força. Om-
plim la  mànega pastissera, ja que 
d’aquesta manera serà més fàcil fer 
les porres (si posem una boca arris-
sada donarem la forma de xurro o 
també podem utilitzar una “xurre-
ra”). Si no tenim mànega, la massa 
es pot treballar perfectament amb 
les mans, donant la forma que vul-
guem. Fem els xurros de la mida 
que desitgem. Anem fregint amb 
oli ben calent. Un cop estiguin ben 
daurats, deixem que es refredin so-
bre paper absorbent. Afegim sucre 
per sobre. Bon profit! 
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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 INDI-
VIDUALES, 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
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si estàs cercant feina, 
amb Mart passejant 
per la Casa V, no 
descartis enfocar- 
te amb tasques 
vinculades als teus 
talents innats, pots 
tenir alguna sorpresa 
agradable.

aquari
21/01 al 19/02

Plutó està ben 
acompanyat per 
Venus i Saturn. El pes 
d’aquest trànsit, es 
posa ara, en les qües-
tions intel·lectuals. 
Canvi de paradigmes 
i de pensament, són 
previsibles.

sagitari
23/11 al 21/12

En l’àmbit econòmic 
vius ambivalències. 
Per una banda, 
gaudeixes d’alguns 
ingressos extres i 
per l’altra, sents que 
no és prou. Saturn 
al sector, t’inclina a 
l’organització.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb Mart circulant 
per la Casa VII, 
és possible que 
entris en una etapa 
d’augment de la vida 
social. Però vigila 
amb les provoca-
cions, compte fins a 
deu abans de parlar.

balança
24/09 al 23/10

Segueix el focus 
posat en el sector 
familiar/domèstic. 
Si això et provoca 
estrès o et deixa 
sense energia, pot-
ser hauràs de trobar 
temps per cuidar-te. 
No pots estar en tot.

àries
21/03 al 20/04

Controla més les 
teves pertinences i 
no siguis innocent, 
sempre hi ha qui 
vigila per apropiar-se 
del que no és seu. La 
teva vida onírica serà 
intensa en aquest 
període.

cranc
22/06 al 23/07

Si convius amb la 
parella, evita repetir 
amb ella patrons que 
portes de la infan-
tesa, i que poden 
esdevenir tòxics per 
mantenir una relació 
madura. Reps visites 
a la llar.

verge
24/08 al 23/09

El Sol transita per 
la Casa VII i algunes 
persones volen 
imposar-te el seu 
criteri, però és mit-
jançant aquesta in-
teracció que podràs 
aprendre més sobre 
com et relaciones.

taure
21/04 al 21/05

El Sol amb bon 
aspecte a Mart, 
t’atorga un plus de 
valentia. Si ets dels 
que prefereixes callar 
i quedar bé, ara et 
pots veure expres-
sant el que penses 
sense vergonya.

peixos
20/02 al 20/03

Felicitats! El Sol 
entra a Peixos, 
arriba el període de 
l’aniversari i renoves 
energies. Mercuri 
i Neptú al mateix 
signe, s’alien perquè 
visquis situacions 
gairebé màgiques.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol transita per 
la Casa VIII i indica 
un període de certa 
introspecció o el 
despertar d’algunes 
pors que tenies 
aparcades. Poses el 
focus en els recursos 
compartits.

bessons
02/05 al 21/06

Sembla que tens 
tants interessos i tan 
variats que no saps 
cap a on tirar. No 
et precipitis, aviat 
et decidiràs. Revisa 
els papers i les 
documentacions per 
evitar pèrdues.

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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les mancances que van sortint.  I 
és per aquest motiu que crec que 
puc aportar les ganes, la il·lusió i 
l’empenta que necessita el poble.

Quins han estat els eixos 
principals del seu programa 
i quins seran els projectes de 
futur?
Val a dir que, des d’un bon princi-
pi, hem basat la legislatura en dos 
eixos principals. Un és el turisme; 
mirant de potenciar els atractius 
que tenim al municipi, que no 
són pocs, i millorant la imatge 
del poble per fer-lo més atractiu i 
fer així que, tot aquell que vingui, 
vulgui tornar i venent, d’aquesta 
manera, el nom d’Arnes amb tot 
el seu potencial. L’altre eix és el 
del benestar i les necessitats dels 

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 i 
objectius.

Avui entrevistem a l’alcalde d’Ar-
nes (Terra Alta), Joaquin Miralles 
Pegueroles (PdeCat) que és, des 
del mes d’octubre de 2017, l’al-
calde de la població després de 
la renúncia de Xavier Pallarès, que 
va estar al capdavant del consis-
tori durant 22 anys. Miralles ha es-
tat regidor de Joventut i Esports 
i segon tinent d’alcalde durant 
l’anterior mandat.

Quin seria el balanç d’aques-
ta última legislatura al cap-
davant de l’ajuntament d’Ar-
nes?
Bé; sense cap mena de dubte, 
crec que puc dir que el balanç és 
positiu tenint en compte que fa 
menys de 2 anys que estic al cap-
davant del consistori i hem acon-
seguit executar projectes impor-
tants per al municipi. Alguns  ja 
els teníem marcats, però molts 
d’altres eren nous i, amb l’ajuda 
de l’equip de govern, els hem tirat 
endavant i, a hores d’ara, podem 
estar satisfets del treball realitzat, 
i del que ben aviat estarà finalit-
zat  per contribuir a la millora del 
nostre poble i al benestar de tots 
els veïns, que és la nostra prioritat.

Per a les properes eleccions 
municipals es torna a presen-
tar per alcalde. Per què?
Quan vaig agafar el relleu de Xa-
vier Pallarés ja va ser amb la in-
tenció d’agafar experiència en 
el càrrec per així, a les pròximes 
eleccions, presentar-me com al-
caldable. Crec que fa falta gent 
jove amb idees renovades, il·lusió 
i empenta per emprendre un pro-
jecte com aquest amb la intenció 
de buscar la manera que, pobles 
com el nostre, puguin tirar enda-
vant. La societat va canviant, i això 
fa que ens hàgim de reinventar 
per trobar les solucions adients a 

veïns i veïnes del nostre poble, 
estudiant quines són les necessi-
tats diàries que puguin tenir i mi-
rar la millor manera de solucionar 
aquestes mancances per fer que 
tots ells puguin viure amb la ma-
jor comoditat possible.
En un futur; valorem continuar 
en les mateixes directrius però 
obrint un eix que creiem fona-
mental que és la participació de 
la ciutadania, ja que treballem 
pel seu benestar i qui millor que 
la mateixa ciutadania perquè ens 
puguin ajudar a que no quedi cap 
inquietud sense resoldre.

Els valors de fer política mu-
nicipal: Quin paper ha de ju-

gar l’alcalde, alcaldessa en el 
món municipal pel futur del 
nostre territori?
L’alcalde o alcaldessa és qui està 
a peu de carrer, el que coneix el 
dia a dia de la població, massa 
allunyada de les grans polítiques 
de país. La funció dels alcaldes és 
de fer de pont i de veu dels ciuta-
dans per aconseguir que els ne-
guits i necessitats d’aquests tin-
guin ressò de cara a millorar les 
condicions de vida en els territo-
ris perquè ningú hagi de marxar.

Què opina de la situació polí-
tica actual?
Crec que a nivell estatal no es 
pot qualificar de cap altra manera 
que no sigui vergonyosa. Haver 
d’estar vivint, en ple segle XXI i 
en un estat democràtic, una re-
pressió com la que ens fan viu-
re pel simple fet d’exercir el dret 
que tenim, fa que no pugui pen-
sar en altra cosa que no sigui en 

la incredibilitat i inestabilitat que 
han creat i que no fan més que 
empitjorar el benestar de tots per 
culpa del seu egoisme. D’altra 
banda; des de la Generalitat, amb 
el President i el seu equip, s’ha 
d’agrair el gran esforç que fan 
dia a dia perquè Catalunya pugui 
seguir endavant, treballant incan-
sablement per tots els catalans i 
catalanes tot i que he de dir que, 
en moltes ocasions trobo a faltar 
la ben entesa per part d’alguns 
membres del Govern per no vo-
ler sumar-se i treballar tots junts, 
ja que tots lluitem per una ma-
teixa causa i això no fa més que 
endarrerir i posar entrebancs a un 
projecte en comú i que sol junts 
es pot aconseguir.

Quin missatge donaria als 
seus conciutadans i conciuta-
danes?
Sempre que he tingut ocasió he 
aprofitat per dir-los el mateix: 

JOAQUIN 
MIRALLES PEGUEROLES 
ALCALDE D’ARNES

«CREC QUE 
PUC APORTAR 
LES GANES, LA 
IL·LUSIÓ 
I L’EMPENTA 
QUE NECESSITA 
EL POBLE»

tots som coneixedors de la situ-
ació actual i no l’hem d’oblidar, 
però hem de ser forts i anar tots 
a una perquè sol així podrem 
sortir vencedors d’aquesta dura i 
llarga lluita en la qual estem. Tots 
sabeu que sempre hem portat la 
vostra veu amb tot allò que heu 
volgut expressar allí on ens heu 
demanat i no ho dubteu, ho con-
tinuarem fent. I sempre que així 
ho vulgueu seguirem treballant 
per tots i totes perquè aquesta és 
la nostra feina i no tenim cap altra 
motivació que no sigui treballar 
tots junts pel vostre benestar i pel 
bé comú, i recordeu, som la co-
lumna vertebral d’aquest nou país 
que tots junts estem formant, i en 
el qual els petits pobles com el 
nostre, hi juguem un paper  im-
portantíssim, i hem de fer sentir 
la nostra veu arreu del món. Estic 
convençut que amb tot el vostre 
suport aconseguirem tirar aquest 
gran projecte de futur endavant. 


