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Edita: Saps si tens glifosat al cos?
El glifosat és un dels  

herbicides més utilitzat a 
tot el món. 
Tot i ser promogut com un pro-
ducte miracle i amb poc efectes 
negatius, amb els anys, el nom-
bre de veus contràries va aug-
mentant. L’ús massiu va fer que 
després de cinquanta anys d’ús 
intensiu a tot el planeta, se’n tro-
ben residus en molts aliments, 
fins i tot en la llet materna. El 
glifosat és una substància acti-
va per controlar males herbes 
i cultius en post sembra o de 
pre-emergència. També es fa 
servir per controlar la via públi-
ca, en infraestructures ferrovià-
ries, indústries, com a herbicida 
aquàtic, etc. Al desembre del 
2017 es va renovar l’aprovació 
de la substància activa glifosat 
(UE) 2017/2324, però tres mesos 
abans, al setembre de 2017, el 
diari , The Guardian, va informar 
que les seccions de l’Informe 
d’avaluació de renovació utilitza-

des per l’EFSA (l’Agència Europea 
de Seguretat Alimentària) van ser 
copiades d’un estudi realitzat per 
Monsanto (el producte va ser 
desenvolupat per la companyia 
Monsanto i comercialitzat amb 
el nom de Roundup). La patent 
va caducar l’any 2000 i ara es 
comercialitza per moltes com-
panyies, però amb altres noms). 
Segons the Guardian, algunes 
seccions de la còpia de l’informe 
contenien petits canvis, com ara 
l’ús de l’ortografia britànica en 
comptes de les formes america-
nes, però altres es van copiar pa-
raula per paraula. The Guardian 
va informar que un portaveu de 
Monsanto va dir que es va per-
metre a EFSA que els informes de 
renovació s’escrivissin d’aques-
ta manera. Malgrat els anteriors 
dubtes i irregularitats, el novem-
bre de 2017, la Unió Europea, va 
aprovar la renovació del permís 
d’ús del glifosat per a cinc anys 
més. Monsanto s’autoanuncia 

EDITORIAL

Èxit la tècnica de l’oxigenació 
per membrana extracorpòria

HOSPITAL VERGE DE LA CINTA DE TORTOSA 

L’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta introdueix amb 

èxit la tècnica de l’oxigenació 
per membrana extracorpòria.
La primera oxigenació extra-
corpòria (ECMO) realitzada a 
Tortosa s’ha portat a terme amb 
èxit a l’Hospital Verge de la Cinta 
(HTVC) a principis de febrer del 
2019. L’ECMO és una tècnica 
complexa, no exempta de com-
plicacions, que substitueix la fun-
ció dels pulmons en els malalts 
que presenten una insuficiència 
respiratòria d’extrema gravetat.

L’operatiu, activat per a un paci-
ent de 30 anys que no responia 
al tractament invasiu convencio-
nal, es va coordinar en dues fa-
ses. En la primera fase, el Servei 
de Medicina Intensiva del Verge 
de la Cinta va comunicar la ne-
cessitat de l’aplicació de l’ECMO 
a l’Hospital Vall d’Hebron, des 
d’on un grup d’especialistes es va 

com una companyia d’agricul-
tura que aplica la innovació i la 
tecnologia per ajudar als agricul-
tors a produir més quantitat de 
collita, amb productes sans per 
al consum humà i del bestiar, i 
baix impacte al medi ambient 
(a Dinamarca i Groenlàndia, ja 
al 2005, es van trobar a la capa 

freàtica residus de glifosat cinc 
vegades superiors a la normal). El 
2016 Bayer va anunciar la com-
pra de Monsanto per un import 
de 58.800 milions d’euros. Fins 
ara, no està clar a partir de quina 
exposició pot tenir un efecte en 
l’ADN, però de moment, jo orino 
glisofat, i tu?

desplaçar a Tortosa amb l’equipa-
ment necessari. Immediatament, 
els professionals de Medicina In-
tensiva dels dos hospitals, amb 
l’ajuda del Servei de Cirurgia de 
l’HTVC, van substituir l’oxigenació 
mitjançant el respirador artificial, 
insuficient per les necessitats del 
pacient, per l’ECMO venovenosa.
Un cop estabilitzat el pacient, s’ini-
cia la segona fase, un trasllat com-

plicat a causa de la necessitat de 
manteniment de l’oxigenació ex-
tracorpòria. El trasllat es va portar 
a terme amb èxit gràcies a la coo-
peració del centre d’Emergències 
Mèdiques de Catalunya i l’equip 
mèdic de Vall d’Hebron. Cal desta-
car que tot l’episodi, des de l’acti-
vació a les 14 h fins a l’arribada del 
pacient a l’Hospital barceloní, es va 
efectuar en menys de 12 hores.

L’ECMO és una tècnica com-
plexa que dona suport respira-
tori als malalts que presenten 
una afectació pulmonar d’ex-
trema gravetat i permet asse-
gurar durant dies o setmanes 
l’oxigenació de la sang. Con-
sisteix a introduir una cànula 
dins d’una vena central i una 
altra cànula en una via arteri-
al o venosa central per establir 
un circuit d’entrada i sortida de 
la sang connectat a un aparell 
oxigenador. 
Aquest cas representa un avanç 
important per als pacients de 
territoris allunyats dels grans 
centres hospitalaris amb alta 
tecnologia. És un clar exemple 
de com la coordinació d’actu-
acions entre els diferents hos-
pitals de l’ICS, juntament amb 
la voluntat manifesta dels pro-
fessionals que hi treballen, és 
una aposta decidida per l’equi-
tat de l’atenció sanitària. 
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MEDI AMBIENT
El primer tram del camí de guarda costanera al delta de 
l’Ebre permet ja l’accés a la torre de Sant Joan
El primer tram completat del 

camí de guarda costanera 
del delta ja permet accedir, 
a peu o amb bicicleta, fins la 
torre de Sant Joan.   
El Ministeri per a la Transició 
Ecològica ha completat les 
obres de la primera fase d’un 
projecte que, a la llarga, preveu 
estendre aquest vial   entre la 
Ràpita i el Trabucador, vorejant 
la costa interior de la badia dels 
Alfacs. L’obra, que ha tingut un 
cost de 507.000 euros, va ser 

planificada per poder contenir 
els efectes de la pujada del ni-
vell del mar en un espai vulne-
rable, especialment, en funció 
de la direcció del vent de mar. 
Addicionalment, el camí tin-
drà també una utilitat turística 
amb el seu aprofitament com a 
via verda per al pas de vianants 
i bicicletes.  Aquesta primera 
fase del camí de guarda, de 2,6 
quilòmetres, connecta el des-
guàs de Fortaleza i la torre de 
Sant Joan. Això permetrà acce-

JUDICI 1-O
Mariano Rajoy “lamenta moltíssim” les imatges de les 
càrregues policials de la Ràpita, quan les veu en el judici
L’expresident del govern 

espanyol Mariano Rajoy 
s’ha desvinculat davant del 
Suprem de l’operatiu policial del 
referèndum de l’1-O.   
Rajoy sap què va passar a la Ràpi-
ta l’1 d’octubre. En la seva com-
pareixença al judici, l’advocada 
de Jordi Cuixart, Marina Roig li 
ha fet visionar un vídeo sobre les 
brutals càrregues de la Guàrdia 
Civil contra els ciutadans con-
centrats davant del Pavelló Firal. 
Rajoy ha reconegut que les “la-
menta moltíssim”, però ha afegit 
que també lamenta “altre tipus 

d’imatges” que l’advocada no ha 
mostrat i que també es van pro-
duir aquell dia.  “La responsabili-
tat dels dirigents polítics està en 
evitar que es produeixin succes-
sos com els que hem vist. I des-
graciadament, si s’hagués actuat 
complint la llei, sinó s’hagués vi-
olentat, no hauríem vist aquestes 
imatges ni altres paregudes. Jo 
les lamento moltíssim, com po-
den entendre, no m’agraden”, ha 
dit Rajoy. Tot seguit la lletrada de 
Cuixart li ha preguntat si li cons-
tava que s’haguessin demanat 
explicacions als comandaments 

policials per l’actuació a la Ràpita 
o si es va iniciar alguna investiga-
ció. La resposta de Rajoy fou que 
“no em consta”. A preguntes de la 
fiscalia, l’expresident espanyol ha 
afegit que en una situació com 
aquella era “normal” que es po-
guessin produir enfrontaments, 
“i quan hi ha voluntat en alguns 
casos concrets que hi siguin”. 
Per la seva part, l’exvicepresiden-
ta del govern espanyol Soraya 
Sáenz de Santamaría ha recone-
gut al Suprem que “no sap” si la 
declaració d’independència del 
27 d’octubre es va publicar, des-

Mariano Rajoy, declarant en el judici.

Visita a la guarda costanera dels Alfacs.

dir fàcilment fins la construcció 
defensiva del segle XVI, actual-
ment dins del mar, des del nucli 
de Poble Nou del Delta.  “És una 
mesura important i efectiva i ac-
tuem contra un dels fenòmens 
més preocupants”, ha explicat 
el subdelegat del govern espa-
nyol a Tarragona, Joan Sabaté, 
que aquesta setmana ha visitat 
les obres ja efectuades per l’Es-
tat per a la millora ambiental de 
la costa deltaica. Sabaté també 
va estar a Alcanar, on la direc-

ció general de Sostenibilitat de 
la Costa i el Mar estatal ha in-
vertit 100.000 euros per actuar 
d’emergència en un tram de 200 

prés de dir que una decisió d’un 
Govern “no té efectes jurídics si 
no es publica”. Finalment, l’ex-
presidenta del Parlament Carme 
Forcadell s’ha referit a la decla-

ració d’independència com una 
“resolució política sense trans-
cendència jurídica i no suposa-
va donar validesa al resultat del 
referèndum”.

metres de penya-segats entre 
Sòl-de-Riu i la desembocadura 
del riu Sénia afectats pels tem-
porals del passat octubre.
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INFRAESTRUCTURES
Millores a l’estadi 
abans dels World Sports

Entre d’altres, s’ha renovat 
la pista del velòdrom, 

s’han substituït els seients 
de la tribuna i s’ha millorat la 
il·luminació amb tecnologia 
LED. 
L’Ajuntament està ultimant diver-
ses millores a les instal·lacions es-
portives de l’estadi. Es tracta d’ade-

quacions dels equipaments, que es 
duen a terme per adaptar les ins-
tal·lacions després de la posada en 
funcionament del Win Complex 
Esportiu que, en paraules de l’al-
caldessa Meritxell Roigé, “ha can-
viat la manera de practicar esport a 
la ciutat”, i davant els World Sports 
Games 2019, que seran al juliol.

URBANISME
Enderroc de l’antic 
Club de Rem de Tortosa

Els treballs d’enderroc de 
les antigues instal·lacions 

començaran en poques 
setmanes i s’allargaran fins a 
l’estiu.
Les obres d’enderroc i reordena-
ció de l’espai que ocupen les ins-
tal·lacions de l’antic Club de Rem 
començaran de manera imminent. 

Així ho ha anunciat l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, que ha presentat 
el projecte de reurbanització de 
l’entorn juntament amb el presi-
dent del Club de Rem, José María 
Chavarría. L’alcaldessa ha anunciat 
que aquest espai es batejarà com a 
plaça del Club de Rem, en reconei-
xement a la trajectòria de l’entitat.

PASSEIG DE LES 
CULTURES
Un viatge per més de 2.000 
anys d’història, a través de 15 
escultures. Aquest serà l’eix 
que marcarà l’anomenat Pas-
seig de les Cultures, que s’es-
tendrà per l’actual passeig de 
Ronda i pel nou tram que es 
començarà a construir al bar-

ri del Castell. Aquesta setmana 
n’ha tingut lloc la presentació, 
amb l’alcaldessa, Meritxell Roi-
gé; el regidor de Turisme, Josep 
Felip Monclús, i l’encarregat de 
dissenyar els dibuixos, l’il·lustra-
dor Ignasi Blanch. També hi han 
sigut presents Òscar Cid, autor 
dels textos que acompanyaran 
cadascuna de les escultures, així 
com Xavier Giné, responsable 
de l’empresa que les executarà.

TORTOSA 
AMPLIARÀ EL 
MUSEU
S’amplia amb dos nous espais 
temàtics. El pavelló número vuit 
es dedicarà a tres dels autors 
més representatius de la cultura 
tortosina del segle XIX i XX. 
Es tracta dels pintors Francesc 
Gimeno i Antoni Casanova Es-
torach, i l’escultor Agustí Querol. 
L’ampliació també obrirà l’actual 
sala polivalent com a espai temà-
tic de la Tortosa andalusina. Es 
mostraran fons de la reserva del 
Museu i s’encabirà la troballa feta 
en les excavacions a la necròpolis 
del castell de la Suda.

FÒRUM  
ECONÒMIC
 Avui divendres es fa a Tortosa 
el primer Fòrum Econòmic de 
les Terres de l’Ebre. La direc-
tora general d’Indústria, Maria 
Matilde Villarroya, i l’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé, en 
faran la inauguració i la cloenda. 
La trobada empresarial serà al 
Museu de Tortosa. 

MAR LLEIXÀ 
S’INCORPORA A 
ERC-TORTOSA SÍ
La directora dels serveis territo-
rials de Salut i gerent de CatSalut 
a les Terres de l’Ebre, Mar 
Lleixà, s’ha incorporat a l’equip 
d’ERC-Tortosa Sí que encapçala 
l’advocat tortosí Xavier Faura. 
Lleixà ha decidit sumar-se a la 
candidatura amb què els republi-
cans concorreran a les eleccions 
municipals del pròxim 26 de 
maig amb l’objectiu de treballar 
en la construcció de la Tortosa 
Republicana.

PREMI PER   
3 LLEVADORES
En el marc de la convocatòria 
del II Premi Philips-FAME “Des 
del primer batec” per a projectes 
d’innovació en el si del col·lectiu 
de llevadores, Vanessa Sanz Adell, 
Montse Gasparín Pedraza i M. 
Isabel Gendre Jornet, de la Gerèn-
cia Territorial Terres de l’Ebre, van 
rebre una beca al millor projecte 
innovador en el camp perinatal. 

NOTÍCIES 
BREUS 

URBANISME
La nova plaça davant de la catedral  permetrà 
fer un recorregut per la història de la ciutat
L’execució de la nova plaça 

situada al davant de la 
catedral segueix avançant 
després que els treballs es 
posessen en marxa al final del 
desembre.    
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, i el director de l’obra 
i responsable del projecte, Jo-
sep Camps, han visitat aquesta 
setmana l’estat d’execució de 
la que és una de les actuaci-
ons més destacades al conjunt 
del nucli històric. Així ho ha re-
marcat l’alcaldessa, que ha as-
senyalat la transformació que 
suposarà aquesta actuació: “fer 
aquesta plaça, al que és el rovell 
del centre de Tortosa, és la cire-

reta del pastís de les actuacions 
de millora que hem fet i seguim 
fent per millorar els barris histò-
rics”, ha dit. El fet que l’obra faça 
accessibles les importants restes 
arqueològiques que van aparèi-
xer al subsòl, entre els quals, un 
tram de la muralla romana del 
segle IV, permetrà que tant la 
ciutadania de Tortosa com els 
visitants puguen conèixer la tra-
ça històrica de la ciutat al llarg de 
gairebé 2.000 anys. L’alcaldessa 
ha assenyalat que la complexitat 
de tota l’operació determinarà el 
temps de l’execució, i ha confi-
at que puga quedar enllestida a 
l’estiu. El projecte té un pressu-
post d’1,9 milions d’euros. L’alcaldessa de Tortosa ha visitat les obres, aquesta setmana.  
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POLÍTICA
L’alcalde d’Amposta respon a la 
moció del PDeCAT, presentada al ple

S’enfronta a 6 anys de 
presó per intentar violar 
una dona en un pis 

L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, ha certificat la 

legalitat de les adjudicacions 
municipals efectuades des del 
passat 2018 a entitats de la 
xarxa de Plataforma Educativa.
El grup municipal del PDeCAT va 
presentar al ple una moció que 
feia referència als contractes que 
el consistori va subscriure per a 

la gestió del servei socioeduca-
tiu no residencial per a infants i 
adolescents en situació de risc i 
les seves famílies (SIS) per a l’any 
2018, adjudicat a la Fundació Pri-
vada Gentis per 131.000 euros; 
el mateix servei per aquest any 
2019, per 137.200 euros, a la Fun-
dació Infància i Família; així com 
el contracte per cinc anys dels 

serveis de neteja viària i mante-
niment dels espais verds del parc 
dels Xiribecs i del Camí de Sirga, 
que es va endur la Fundació Pri-
vada Astres. Tomàs va remarcar 
que els contractes signats amb 
les fundacions Gentis, Astres així 
com Família i Infància han supe-
rat el preceptiu concurs públic i 
han estat les úniques que opta-
ven a prestar els serveis. Retreu 
al PDeCAT que ho utilitzin com 
a arma electoralista contra la 
seva figura i els ha convidat a de-
nunciar el cas si en tenen indicis. 
D’altra banda, el ple va aprovar 
el reglament regulador del fons 
social d’habitatges de lloguer. Un 
instrument, segons l’alcalde, que 
permetrà al consistori gestionar 
els 16 pisos cedits per l’Agència 
de l’Habitatge d’una antiga pro-
moció privada que va acabar en 
mans de l’Incasòl. Estaran a dis-
posició de persones amb rendes 
inferior als 11.500 euros anuals.

L’alcalde d’Amposta Adam Tomàs, i la regidora, Susanna Sancho.  

SUCCESSOS  

Un home s’asseurà el 26 de 
març al banc dels acusats de 

l’Audiència de Tarragona acusat 
d’intentar agredir sexualment 
una dona a Amposta. 
Els fets es remunten al 24 d’abril 
del 2017 quan la víctima es tro-
bava al domicili d’una amiga, 
juntament amb la seva germa-
na. Segons la fiscalia, cap a dos 
quarts de quatre de la tarda el 
processat va acudir al pis i va co-
mençar a discutir amb la víctima. 
En un moment determinat, “amb 
un comportament alterat i vio-
lent, i amb intenció de menysca-
bar la integritat física” de la dona, 
la va agafar del pit, la va empè-
nyer, la va agafar dels cabells i li 
va propinar diverses puntades a 
les cames i a l’esquena, a més de 
colpejar-la amb els genolls. Se-
gons el relat del ministeri públic, 

l’acusat va introduir la víctima 
dins una habitació i allà li va dir 
que li faria una fel·lació, que “la 
follaria”, que era “una puta de 
merda” i que li pagaria “50 eu-
ros”. Alhora, amb “ànim libidinós 
i amb la intenció de satisfer el 
seu desig sexual”, va intentar en 
diverses ocasions abaixar-li els 
pantalons sense aconseguir-ho, 
atesa la resistència de la víctima, 
ocasionant-li diverses esgarra-
pades a l’interior de les cuixes i 
hematomes. Els fets van passar 
en presència de la germana i de 
l’amiga, que “es van quedar blo-
quejades sense poder actuar”.
Per tot plegat, la fiscalia demana 
per al processat cinc anys i onze 
de mesos de presó per un delic-
te d’agressió sexual en temptati-
va i 1.350 euros de multa per un 
delicte lleu de lesions.
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DELTEBRE
Soler: “És el millor 
carnaval del territori”

La Rua del Carnaval de 
Deltebre va ser un èxit de 

participació i de convocatòria. 
El primer premi fou per a la Colla 
del Circ Alegria, amb una com-
parsa d’una trentena de perso-
nes que recreava un circ fantàstic 
amb disfresses d’època que in-
corporaven llums per a plasmar 

un ambient màgic i especial.
Igual com en l’edició anterior, 
es van atorgar sis premis en di-
ferents categories. Vista la gran 
convocatòria, l’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler, va remarcar que 
“un any més, podem afirmar que 
el carnaval de Deltebre és el mi-
llor de tot el territori”. 

SUCCESSOS
Acusat per abusar 
sexualment de 3 menors
La fiscalia sol·licita 19 

anys de presó a un home 
que està acusat d’abusar 
sexualment de tres menors a 
Deltebre l’estiu del 2016.    
Durant aquest període, el pro-
cessat es feia càrrec de la cura 
dels infants -de nou, vuit i tres 
anys-, ja que mantenia una re-
lació d’amistat amb els pares de 
dos dels menors. Segons la fis-
calia, en més de dues ocasions 
l’home va implicar els infants en 
diverses pràctiques sexuals i, des-
prés, els deia que no expliquessin 
res sota el pretext que, sinó, els 
castigarien i els portarien “a una 
presó de nens”. En almenys dues 

ocasions el processat també va 
posar pel·lícules pornogràfiques 
als menors en un petit televisor 
amb el qual jugava a la consola 
mentre els feia de cangur. El re-
lat del fiscal explica que l’individu 
cuidava els menors quan els pa-
res no se’n podien fer càrrec per 
motius de feina. Els presumptes 
abusos haurien passat en el do-
micili de dos dels menors, situat a 
Deltebre. Segons la fiscalia, l’ho-
me es posava nu dins el llit d’un 
dels menors i feia que una d’elles 
es refregués damunt seu mentre 
la resta miraven. En altres ocasi-
ons, també va fer que els menors 
es toquessin entre ells.

BATET PRESENTA 
ELS CANDIDATS 
DEL PSC 
D’AMPOSTA 
I DELTEBRE

La Ministra de Política Territori-
al, Meritxell Batet, va acompa-
nyar el diumenge passat al nou 
candidat dels socialistes de 

Deltebre per a les properes elec-
cions municipals, Aleix Ferré, en 
la seva presentació pública. 
Així mateix, Batet també va estar 
al costat de la presentació de la 
candidatura de Francesc Miró a 
l’alcaldia d’Amposta. 
Miró, que va ser alcalde de Go-
dall pel PSC, repeteix com alcal-
dable socialista a la capital del 
Montsià en els propers comicis 
municipals. 

LA REOBERTURA 
DEL COMPLEX 
ESPORTIU DE 
DELTEBRE,          
MÉS A PROP
En breu s’anunciarà la data 
de reobertura del Complex 
Esportiu Deltebre. L’alcalde, 
Lluís Soler Panisello, ha ma-
nifestat que “hem volgut que 
aquesta reobertura aporti 
valor afegit amb millors ser-
veis i prestacions que quan 
es va tancar el Complex l’any 
2014 en l’anterior mandat”. 

50 ANYS DE LA 
SOCIETAT CALERA
Més d’un centenar de caleres 
i caleros commemoren els 
50 anys de la SCER en un 
sopar de gala. Dissabte 
passat, l’entitat va cele-
brar el seu aniversari amb 
tots els seus socis i sòcies. 
Després de l’àpat, es va fer 
un homenatge a tots aquells 
presidents i socis i sòcies que 
han convertit l’associació en 
l’organisme cultural més im-
portant de la població. Tam-
bé va tenir lloc la presentació 
del llibre del 50è aniversari, 
escrit per Franc Samarra, el 
qual explica com va néixer la 
societat, la seva evolució, les 
primeres activitats i seccions 
que es van dur a terme, com 
ara el grup d’abanderats 
i sardanista i les primeres 
majorettes. I per últim, les 
seccions que la configuren 
actualment. El llibre està 
disponible a les llibreries de 
la població.

RAMON PITARQUE, 
A L’UNIRAID
El calero Ramon Pitarque i el 
seu company d’equip Ponç 
Plans participen en un raid 
pel desert durant 9 dies. Es 
tracta de l’Uniraid, un viatge 
exclusiu per estudiants 
universitaris, que recorre 
el Marroc de nord a sud, i 
on es valora el treball en 
equip i l’esperit de supera-
ció. L’aventura va començar 
dissabte passat.

NOTÍCIES 
BREUS 

SOCIETAT
Adif cedirà l’antiga estació de Camarles per 
fer dos habitatges socials d’urgència
Adif cedirà, al Consell 

Comarcal del Baix Ebre, 
l’antiga estació de tren 
de Camarles perquè s’hi 
construeixin dos habitatges 
socials d’urgència.
D’aquests allotjaments tempo-
rals de curta estada només n’hi 
ha a Tortosa i la institució ha im-
pulsat aquest projecte per am-
pliar la xarxa a altres municipis de 
la comarca. En el ple del Consell 
s’ha aprovat la forma del conveni 
amb Adif i la inversió, per part de 
la institució comarcal, de 61.000 
euros per rehabilitar l’edifici i 
equipar dos habitatges. 
Els destinataris seran persones o 
famílies afectades per catàstro-

fes, incendis, inundacions o d’al-
tres problemes, que els obligui 
a abandonar la seva residència 
habitual.
També se’n beneficiaran perso-
nes desnonades per sentència 
judicial, per declaració municipal 
de ruïna de l’edifici, o per con-
flictes familiars, entre d’altres. 
En el plenari del Consell Co-
marcal del Baix Ebre també s’ha 
aprovat implementar la Targeta 
Solidària de prepagament amb 
la qual es canalitzaran progressi-
vament els ajuts d’urgència soci-
al del Tiquet Fresc que incentiva 
el consum de productes frescos 
per a persones en el llindar de la 
pobresa. Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Presentacions dels candidats del PSC a Amposta i Deltebre.
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L’ALDEA
La Calçotada del Delta 
compleix els objectius
La primera Calçotada del 

Delta a L’Aldea ja és una 
realitat.
Per a l’organització, va com-
plir amb les expectatives inicials 
destinades a promocionar sin-
gularment el sector primari del 
municipi “amb la mostra dels ex-
cel·lents productes de la nostra 
fructífera horta”. Així mateix, la 
primera Calçotada va tansmetre 
“un missatge d’un poble que viu 
en franca expansió de tots els 
seus sectors econòmics” i es va 
transformar en un preciós apa-
rador i una mostra de la vitalitat 
municipal. Agraïm la col.labora-
ció de pagesos, comerços, bri-

gada, comissions, al grup de jota 
per la seva actuació i també als 
experts pel seu assessorament. 
Al director dels Serveis Territo-
rials d’Agricultura, Ferran Grau, 
per la seva visita i, especialment, 
cal destacar la nombrosa parti-
cipació que ha permès complir 
objectius i valorar que l’acte tin-
drà continuïtat. Som els primers i 
la innovació sempre és un valor 
que no s’ha de deixar perdre”.

ROQUETES
L’Ajuntament renova el 
seu parc mòbil

Aquesta setmana s’ha 
presentat el nou vehicle 

híbrid de la Policia Local de 
Roquetes.
L’alcalde, Paco Gas, ha presentat 
el nou vehicle de la Policia Local, 
un Toyota RAV4 Hybrid, un SUV 
japonès de propulsió alternativa 
que combina un motor elèctric i 

un motor de combustió. Gas ha 
destacat que el vehicle híbrid re-
presentarà tota una sèrie d’avan-
tatges econòmiques i ambien-
tals. Segons la nota de Roquetes 
Comunicació, la renovació con-
tinuarà amb un nou vehicle elèc-
tric, en aquest cas per a l’Àrea de 
Serveis Municipals.

MUR PER PROTEGIR 
EL PASSEIG 
MARÍTIM DE 
LA PLATJA DE 
L’ARENAL 
El subdelegat del govern espa-
nyol a Tarragona, Joan Sabaté, 
ha visitat aquesta setmana di-
verses actuacions al territori. 

Entre aquestes, les que s’han fet 
a l’Ampolla on Costes ha exe-
cutat un mur de 140 metres per 
protegir el passeig marítim de 
la platja de l’Arenal.  L’obra ha 
de permetre mitigar els efectes 
d’invasió de la part posterior de 
la platja per sorra i materials que 
es depositen pels temporals de 
sud. El mur té 45 centímetres 
d’alt i 40 d’ample. Ha suposat 
una inversió de 46.800 euros.

CARNAVAL A 
L’AMPOLLA
Avui divendres, 1 de març, a 
les 11 hores hi haurà la Rua 
de Carnestoltes de la Llar 
d’Infants Marinada. A les 
18 hores tindrà lloc la festa 
del pijama amb el correbars 
acompanyat de la xaranga 
Xino Xano, i a les 20.30h 
serà l’arribada de Sa Majes-
tat Carnestoltes a la plaça 
Catalunya. A continuació,
hi haurà una baldanada 
popular. El final del correbars 
serà a les 22.30 hores al bar 
Estació. I demà dissabte, 
a les 17 hores a la plaça 
González Isla tindrà lloc la 
presentació de les com-
parses, i a les 17.30 hores 
s’iniciarà la rua pels carrers 
de la població. A les 20.30 
hores, serà el sopar popular 
al casal municipal, i tot se-
guit hi haurà ball a càrrec de 
l’orquestra Nueva Samurai. 
A la mitja part del ball, es 
realitzarà un bingo solidari, 
on el 50% dels diners
recollits es destinaran a la 
Marató de TV3.

CARNAVAL DE LA 
VORA DEL CANAL
Demà dissabte Jesús celebra 
el “Carnaval de la vora del 
canal 2019”. A les 17.30h Xo-
colatada Popular i Concen-
tració de disfresses al camp 
de futbol. A les 18.00h, 
grans i petits, formaran l’es-
pectacular rua de disfresses 
per acompanyar Sa Majestat 
Carnestoltes i la seva cort 
carnal pels carrers del poble
fins a la pèrgola. Ja per la 
nit, al Casal, ball de màs-
cares amb el Grup Zamba 
Show seguit de música jove 
amb Dj,s. Enguany hi haurà 
com a novetat el recorre-
gut de la rua de disfresses, 
premis a la millor disfressa 
grupal/comparsa, a la millor 
disfressa individual i l’entra-
da organitzada a la pèrgola 
per poder així el jurat i el 
públic, valorar i gaudir de les 
diferents rues i comparses. 
El veredicte es farà públic 
al ball.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
La consellera de Justícia, Ester Capella, 
efectua una visita institucional a l’Aldea
La consellera de Justícia, 

Ester Capella, acompanyada 
de la directora dels Serveis 
Territorials de Justícia a Terres 
de l’Ebre, Montserrat Ingla, i 
del Delegat del Govern Xavier 
Pallares ha fet una visita 
institucional a l’Aldea. 
La consellera, a l’Ajuntament,  
s’ha entrevistat amb l’alcalde, 
Daniel Andreu Falcó, el tinent 
d’alcalde Simon Falcó i amb la 
resta dels membres del consis-
tori, signant en el llibre d’honor. 
Posteriorment s’ha traslladat a 
les dependències del Jutjat de 
Pau de l’Aldea on s’ha entrevistat 
amb el jutge de pau i vicepresi-
dent segon de l’Associació Cata-

lana en Pro de la Justícia (ACPJ), 
José Fernando Rico Castaño. En 
el decurs de la visita s’ha tractat 
la problemàtica de la Justícia de 
Pau, que ha de tenir un paper 
important en un nou servei de 
justícia més efectiu i que satisfaci 
totes les demandes en tots els ni-
vells. Per part de la Consellera hi 
ha hagut bona sintonia i ha mos-
trat el seu interès i la seva  dis-
posició a seguir treballant per a la 
Justícia més propera al ciutadà. 
A més la consellera va tenir molt 
d’interès en visitar l’associació 
dels jubilats on s’estava desen-
volupant l’assemblea general, i va 
dirigir-los unes paraules als socis 
per la seua activitat. La consellera, signant el llibre d’honor a l’Ajuntament de l’Aldea.

Imatge d’arxiu de la platja de l’Arenal de l’Ampolla.
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LA RÀPITA
Ports inverteix més de 
700.000 euros en la 
creació d’ un passeig 
al dic central del port 
i el reforç del moll 

Ports ha iniciat aquest mes 
de febrer dos obres al port 

de Sant Carles de la Ràpita per 
potenciar el sector pesquer i 
impulsar la integració del port 
i la ciutat. 
Els dos projectes són la urba-
nització del dic central, amb un 
passeig i una zona enjardina-
da que donarà continuïtat a la 
façana marítima, i el reforç de 
l’estructura del moll de l’espi-
gó, la reposició del paviment i 
la renovació de l’enllumenat per 
donar millor servei als pesca-
dors. La primera obra té un cost 
de 524.000 euros i la segona 
de 192.000 euros. El gerent de 
Ports, Joan Pere Gómez Comes, 
i l’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparròs, han visitat els treballs 
aquest dilluns. La primera actu-
ació comprèn el dic central, que 
separà la dàrsena pesquera de la 
nàutica popular, i el vial que deli-
mita amb el moll de ribera nord, 
al costat de la dàrsena esportiva 
gestionada per Sant Carles Mari-
na. Es crearà un itinerari principal 
per als vianants, un vial d’anada i 
tornada per als vehicles, una ro-
tonda i una zona d’espera al cos-
tat de la llotja per als visitants. El 
vial del costat del moll de ribera 
nord tindrà un nou tram de pas-
seig i una zona enjardinada que 
s’anomenarà Jardí Mediterrani. 
A la confluència entre l’avinguda 

dels Alfacs, el passeig marítim i el 
moll es crearà un ampli espai per 
a vianants que serà la futura pla-
ça de la Llotja. La nova rotonda 
del dic central permetrà el mo-
viment dels vehicles que van a la 
llotja, els autocars de visitants i 
l’accés a Sant Carles Marina.

MEDI AMBIENT
Torra es compromet a Ulldecona  a 
protegir les oliveres mil·lenàries

Alcanar es promociona a la Fira 
Internacional de Turisme de Navarra

El president de la Generalitat, 
Quim Torra, dissabte en 

visita a les Terres de l’Ebre, va 
assegurar, a Ulldecona, que 
si es renuncia a la “llibertat” 
Catalunya no podrà explicar-se 
i deixarà de “tenir rostre”.  
En aquest sentit, el president va 
demanar a la ciutadania seguir 
ferma i defensar el “seu dret a ser 
lliure” davant el judici als líders 
independentistes. Torra va fer 
aquestes declaracions a l’acte de 
presentació de la temporada de 
les Passions 2019 a Ulldecona, 
des d’on també es va compro-
mès a aprovar la llei de protec-
ció de les oliveres mil·lenàries. 
“L’aprovem o faig un decret llei 
perquè no ens robin les oliveres 
del país”, va asseverar.
Torra va apel·lar a la unitat i als 
valors de la justícia, de la demo-
cràcia, dels drets humans i civils 
per tal que aquests siguin els que 
“guiïn” al conjunt de la ciutada-

nia de Catalunya en els pròxim 
mesos. Així mateix, durant el seu 
discurs en l’acte de presentació 
de la temporada de les Passi-
ons, Torra es va referir al judici 
de l’1 d’Octubre i va denunciar 

“llibertat”. 
El president de la Generalitat, 
després de la seva visita a Ullde-
cona, va inaugurar la fira de l’Oli 
i la Garrofa de Jesús. A l’EMD, en 
els seus parlaments, va defensar 

el paper històric dels pagesos i 
va reivindicar l’oli català com el 
millor del món. Quim Torra tam-
bé va remarcar que ha tret del 
seu vocabulari la paraula “enre-
re” i que Catalunya només pot 
anar endavant. És a dir, “cap al 
dret a l’autodeterminació”.

que “els nostres companys estan 
despullant, darrera d’un pretest 
judici polític, que s’ha volgut cri-
minalitzar unes idees i uns po-
lítics demòcrates i honorables 
que senzillament van donar veu 
al poble”. Per això, va demanar 
fermesa i que no es renunciï a la 

JESÚS 
El president va estar 
també a Jesús, on va 
inaugurar la Fira de l’Oli 
i de la Garrofa de les 
Terres de l’Ebre

PROMOCIÓ
Es va destacar, en la 
promoció d’enguany, 
les Festes Quinquennals  
que tenen lloc del 2 al 
14 d’octubre

El president Torra va visitar Jesús.

El gerent de Ports, Joan Pere Gómez, i l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós.

L’Oficina Municipal de 
Turisme d’Alcanar ha 

participat del 22 al 24 
de febrer en la 14a Fira 
Internacional de Turisme de 
Navarra, que sota el lema 
“Hacemos realidad tus sueños” 
va tenir lloc a Pamplona.
De la mà del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Tarragona 
i, sota el paraigües de la marca 
Terres de l’Ebre, Alcanar ha ex-
posat la seua oferta turística al 
palau de congressos Baluarte.
Aquesta fira sempre ha estat 
molt profitosa: “es va repartir  tot 
el material gràfic promocional 
d’Alcanar, enguany amb la men-
ció especial de les Festes Quin-
quennals 2019, que tindran lloc 
del 2 al 14 d’octubre al nostre 
municipi”.
En aquesta edició, l’estand de 
les Terres de l’Ebre s’ha decorat 
amb imatges de natura i de sol 

i platja. També s’ha promocionat 
la gastronomia canareua, ja que 
paral·lelament ha tingut lloc el 
II Congrés Internacional de Tu-
risme Gastronòmic. Un congrés 

que va comptar amb la partici-
pació d’un gran nombre de pro-
fessionals del sector de la res-
tauració.
Pel que fa a l’afluència de pú-

blic al saló, les inusuals eleva-
des temperatures de tot el cap 
de setmana van fer incrementar 
els visitants a la fira, uns visitants 
que van mostrar gran interès 

a planificar les seues pròximes 
vacances a la costa.  Segons les 
dades dels organitzadors de la 
fira, en aquesta edició s’han su-
perat els 43.440 visitants que es 
van aconseguir el 2018. La valo-
ració de la participació ha estat 
molt positiva.

AL MOLL DE 
L’ESPIGÓ NO 
S’ATURARÀ 
L’ACTIVITAT
Les obres es faran per trams 
per tal de no interferir en 
l’operativa del sector pesquer. 
“El nostre objectiu és poten-
ciar l’activitat pesquera de la 
Ràpita, que és la més impor-
tant de Catalunya en valor de 
venda del peix a la llotja”, ha 
assenyalat Joan Pere Gómez. 
Es farà en quatre trams, un 
cada 15 dies. Es reforçarà una 
part de l’estructura frontal del 
moll, es reposarà el paviment 
a la superfície i es netejarà el 
fons marí al costat del moll. 
El moll s’equiparà amb nous 
norais i defenses fetes amb 
cautxú reciclat per a l’amar-
ratge d’embarcacions.

PROMOCIÓ TURÍSTICA
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LA RÀPITA
Acusat per violar una 
nena de 13 anys
La fiscalia demana catorze 

anys de presó i sis anys 
de llibertat vigilada per a un 
individu acusat de violar una 
nena de tretze anys a Sant 
Carles de la Ràpita.
Segons l’escrit d’acusació, els fets 
es remunten al 16 de setembre 
del 2016 quan l’acusat i la víctima 
-que es coneixien perquè acudi-
en a la mateixa església evangè-
lica- van quedar per veure’s. Pels 
volts de les vuit del matí, ell la va 
recollir davant un col·legi d’Am-
posta i es van desplaçar plegats 
fins a la Ràpita amb el vehicle 
de l’acusat. Després de fer unes 
compres en un supermercat i de 

prendre alguna cosa, van tornar a 
pujar al cotxe i, allà, el noi la va 
agredir sexualment, segons el 
ministeri públic. Un cop a l’inte-
rior del vehicle i “amb el propòsit 
de satisfer els seus ànims libidi-
nosos”, afegeix la fiscalia, l’acusat 
va començar a tocar les natges, 
el pit i els genitals de la menor 
“contra la seva voluntat i sense 
consentiment”. Malgrat l’oposi-
ció de la noia, en un moment de-
terminat l’individu es va abraonar 
damunt seu i, mentre li subjecta-
va els braços, la va penetrar.
L’acusat, major d’edat i nascut 
a l’Equador, va estar un mes en 
presó provisional pels fets.

ALCANAR
Josep Pàmies: “no he 
matat mai a ningú”
El pagès català Josep 

Pàmies està al centre de la 
polèmica fa mesos per la seva 
defensa de remeis naturals 
com el clorit de sodi per curar 
malalties com el càncer o 
l’autisme.
La Generalitat, de fet, ja li ha im-
posat diverses sancions, la més 
elevada de 600.000 euros, per 
defensar els beneficis del també 
anomenat M-M-S, prohibit des 
del 2010 per l’Agència Espanyo-
la del Medicament. Algunes de 
les conferències que ha realit-
zat, com la del 10 de desembre 
passat a Argentona, han suposat 
l’obertura d’expedients infor-

matius. Segons ebredigital.cat.
cat, diumenge, Pàmies va omplir 
el Centre Cívic d’Alcanar -on ja 
havia estat fa uns anys- per de-
fensar les teràpies alternatives. 
Va aprofitar per recordar que no 
pagarà cap de les multes que li 
han imposat i arribarà fins al final 
per defensar les seves tesis.

ESCOLARS DELS 
LLIGALLOS VISITEN 
EL CONSELL 
COMARCAL 

Alumnes de tercer i quart de 
Primària de l’Escola del Lli-
gallo del Gànguil han participat 
aquesta setmana en el taller 
‘Sigues conseller per un dia!’, 

que divulga entre els escolars 
del Baix Ebre què és un Consell 
Comarcal. 
Com es tractava d’un petit grup, 
la presidenta de la institució, 
Sandra Zaragoza, els ha donat 
la benvinguda al seu despatx on 
xiquets i xiquetes han demostrat 
els seus coneixements sobre el 
Baix Ebre. Posteriorment, i en 
transcurs del taller desenvolupat 
al Saló de Plens.

LES PASSIONS 
PRESENTEN LA 
TEMPORADA
Dissabte passat, a l’Ermita de la 
Pietat d’Ulldecona, la Federació 
de Passions de Catalunya va 
presentar la nova temporada. 
Totes les Passions federades 
explicaren quines són les 
novetats més importants per 
a les seves representacions. 
Es tracta de les Passions de 
Cervera, Esparreguera, La Cava, 
Llinars, Olesa, Vilalba, Vilassar i 
Ulldecona, que aquest 2019, any 
de Quinquennals, es converteix 
en municipi amfitrió. El President 
de la Generalitat, Quim Torra, va 
participar en l’acte.

NOU PARTIT A 
SANTA BÀRBARA
Ha sorgit un nou actor polític a 
Santa Bàrbara. Es tracta d’un 
partit independent, el Moviment 
Alternatiu Planer, el MAP. L’en-
capçala l’empresària Isabel Garcia 
i comptarà amb un equip que 
combina la experiència i la joven-
tut, que vol representar sectors 
i sensibilitats molt diverses de 
la societat planera. El diumenge 
10 de març, el MAP es donarà a 
conèixer públicament (informació 
d’ebredigital.cat).

COMISSIÓ 
DE BOUS DE            
SANT JAUME
Dimarts, al Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu núm. 2 de Tarragona, 
es va celebrar el judici pel recurs 
que l’Ajuntament de Sant Jaume 
va interposar contra la Generali-
tat davant de la sanció ocasiona-
da per una denúncia presentada 
al Departament d’Interior per 
l’entitat AnimaNaturalis al 2015. 
“No podem acceptar que, situa-
cions que es poden produir amb 
normalitat a qualsevol poble de 
les Terres de l’Ebre, acabin amb 
sancions per suposats defectes a 
les nostres places de bous -quan 
no és així-. Sancions que poden 
impedir les nostres festes tradici-
onals. Farem el que calgui. Tenim 
un gran alcalde, valent i gran 
defensor de la nostra festa que es 
capaç d’arribar fins on sigui per 
tal de defensar la nostra festa. La 
sentència que esperem ha de ser 
un precedent”, diuen des de la  
comissió de bous de Sant Jaume. 

NOTÍCIES 
BREUS 

DELTA DE L’EBRE
Empreses turístiques del delta acreditades 
com a “Punt d’informació” del Parc Natural
El director del Parc Natural 

del delta de l’Ebre, 
Francesc Vidal; juntament 
amb l’alcalde de l’Aldea, 
Daniel Andreu, i el president 
de l’Associació d’Empreses 
de Serveis i Activitats 
Turístiques del Delta, 
Josep Bertomeu, van lliurar 
dimarts els  certificats a les 
vuit empreses turístiques 
del delta de l’Ebre que han 
superat el curs per acreditar-
se com a “Punt d’Informació 
del Parc”.
Amb les noves acreditacions ja 
són 125 les empreses que tin-
dran aquest distintiu. A banda, 
29 alumnes més, a títol indivi-

dual, han superat el curs “Bon 
coneixedor del Parc”.
El curs “Punt d’informació al 
Parc”, de 33 hores de durada, ha 
introduït els alumnes al conei-
xement de la gestió de l’espai; 
la fauna, flora, els ecosistemes 

aquàtics i marins; el patrimoni 
històric i cultural; la geologia, i 
l’atenció al públic. 
També ha inclòs una visita a tots 
els equipaments museístics del 
delta. El director del Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre, Francesc 

Ara són 125 les empreses acreditades com a ‘Punt d’informació’.

Vidal ha destacat la importància 
que el sector turístic estigui in-
format de primera mà sobre les 
característiques de l’entorn. 
El lliurament de les acreditaci-
ons va tenir lloc aquest passat 
dimecres a l’Ermita de l’Aldea.

La presidenta Sandra Zaragoza amb els escolars dels Lligallos. 
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MÓRA D’EBRE
L’Ajuntament vol tenir 
aviat el nou heliport
L’Ajuntament de Móra d’Ebre 

pressiona el Departament 
de Salut perquè doni el 
vistiplau a la construcció del 
nou heliport al municipi, una 
nova infraestructura adaptada 
a la normativa i que permeti 
operar de nit al nou vehicle 
del SEM (Servei d’Emergències 
Mèdiques).
El consistori té llestos uns ter-
renys municipals per ampliar l’ac-
tual base, Territori s’encarregaria 
del projecte i del finançament de 
l’obra –uns 140.000 euros aproxi-
madament-, i Interior dona con-
sentiment perquè hi operin els 
helicòpters d’extinció d’incendis 

i salvament. El consistori recela 
que Salut vulgui traslladar la base 
de l’helicòpter d’emergències 
mèdiques a Tortosa, una decisió 
que està subjecta a un estudi que 
Salut tindrà enllestit d’aquí a mes 
i mig o dos mesos.L’acusat, ma-
jor d’edat i nascut a l’Equador, va 
estar un mes en presó provisional 
pels fets. En una moció, aprovada 
per unanimitat al plenari d’aquest 
dimarts, l’Ajuntament morenc 
insta al Departament de Salut a 
“posicionar-se” en aquest termi-
ni, de màxim dos mesos, sobre “la 
idoneïtat” de mantenir la base de 
l’helicòpter del SEM a Móra, on 
opera des de fa vint anys.

TECNOLOGIA
Balanç molt positiu de 
la Mobile Week Ebre
Durant tota la setmana, 

la Moble Week Ebre va 
permetre als riberencs i a la 
gent del territori reflexionar i 
aprendre sobre l’impacte de la 
tecnologia en les nostres vides.
Ho van poder fer gràcies a les 
més de 40 activitats organitzades 
pel Consell Comarcal. Un com-
plert programa que va formar 
part de l’activitat paral·lela del 
congrés de la industrial mundial 
de Barcelona: el Mobile World 
Congrés (MWC). La Ribera fou la 
única comarcal rural participant, 
a través d’actes conduïts per 
conferenciants experts. I entre 
ells, un de molt destacat: l’An-

dreu Veà, doctor en Telecomu-
nicacions i amb un extens currí-
culum en el món digital, vinculat 
a Sillicon Valley i familiarment 
també a Vinebre, i president de la 
Internet Society que desenvolu-
pa internet al món. 
Passada la setmana, el balanç del 
programa ha estat “molt positiu”. 

MILLORES AL 
TANATORI DE MÓRA 
D’EBRE
L’alcalde de Móra d’Ebre, Joan 
Piñol, ha visitat les instal·laci-
ons de la Funerària PRT, per 
a conèixer les inversions que 
ha efectuat l’empresa de ser-
veis funeraris al tanatori que 
té ubicat al polígon La Verde-

guera-Riu Sec. Les millores són 
la creació d’un forn crematori, 
el primer a la Ribera d’Ebre, el 
Priorat i la Terra Alta, i d’una sala 
annexa per a familiars; la crea-
ció d’una sala multiconfessional 
que permetrà poder celebrar 
cerimònies religioses i civils; la 
creació d’un nou pàrquing per a 
visitants i la millora del pàrquing 
per a familiars que millora l’ac-
cessibilitat al tanatori.

LA TERRA ALTA JA 
TÉ DEIXALLERIA
Gandesa disposarà de la primera 
deixalleria de la comarca de la 
Terra Alta, una actuació que 
impulsa l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC), el Consell 
Comarcal de la Terra Alta i que ha 
tingut un cost de 280.000 euros, 
superior al que es comptava en 
un principi. La comarca de la Terra 
Alta era l’única de tot Catalunya 
que no disposava de servei de 
deixalleria per als seus veïns. La 
inauguració havia de ser aquesta 
setmana però s’ha ajornar i es 
farà properament. 

JORNADES 
GASTRONÒMIQUES 
DEL CORDER
Ahir dijous, a l’Oficina de 
Turisme de Gandesa, es van 
presentar les X Jornades Gas-
tronòmiques del Corder de la 
Terra Alta que tindran lloc des 
d’avui fins al 31 de març. 

FESTA DE LA 
CLOTXA , A DARMÓS
La Festa de la Clotxa a la Ribera 
d’Ebre serà el 17 de març a Dar-
mós, un nucli de població que for-
ma part del municipi de Tivissa i 
que té poc més de cent habitants. 
A més, aquesta festa, que arriba 
a la 16a edició, obre la presència 
de la clotxa en bona part dels 
restaurants de la comarca, que, 
durant un mes i en forma de jor-
nades gastronòmiques -en algun 
cas durant tot l’any-, incorporen a 
les seves cartes i menús aquesta 
recepta tradicional i les seves 
diverses variants. Les Jornades 
Gastronòmiques de la Clotxa van 
del 17 de març al 14 d’abril. Amb 
la cita de Darmós, tots els pobles 
de la comarca hauran acollit una 
edició de la festa.

EL CARAGOL SERÀ 
PROTAGONISTA A 
BENIFALLET
Avui divendres dia 1 de març 
s’efectuarà la inauguració de les 
XIV Jornades Gastronòmiques de 
Benifallet que en aquesta edició 
estan dedicades al Caragol. Se 
celebraran fins el dia 31 de març. 
L’acte es farà al Casal (20h).

NOTÍCIES 
BREUS 

RIBERA D’EBRE
La Diputació de Tarragona tomba la moció de 
rebuig a l’abocador del municipi de Riba-roja
La Diputació de Tarragona 

va tombar la moció 
presentada per ERC en rebuig 
a l’abocador de residus 
industrials no perillosos 
projectat a Riba-roja.
El text només va rebre l’aval dels 
set diputats republicans, del di-
putat de la CUP i de l’alcalde de 
Móra d’Ebre, Joan Piñol (CiU). 
L’alcaldessa de Tivenys, Ma-
ria Beltran (PSC), es va abstenir, 
mentre que cinc diputats socia-
listes, vuit de CiU, el del PP i el 
de Cs, han votat en contra. El 
president de la Diputació, Josep 
Poblet, va recordar que el Go-
vern i el Consell Comarcal han 
impulsat un grup de treball jurí-

dic que estudia si es pot aturar el 
projecte. Poblet va defensar que 
la corporació, com a “primera 
aliada del municipalisme”, ha de 
respectar el principi de l’auto-
nomia municipal. A més, Josep 
Poblet va questionar el punt de 
la moció d’ERC que insta l’Ajun-
tament de Riba-roja d’Ebre a no 
autoritzar el projecte. “La con-
cessió de la llicència no és dis-
crecional i, si compleix els requi-
sits, la seva denegació podria ser 
contrària a dret”. 
El diputat d’ERC i tinent d’alcal-
de de Flix, Francesc Barbero, va 
manifestar que “d’aquesta ma-
nera va quedar rebutjada al Ple 
de la Diputació la moció contra 

el projecte de macro aboca-
dor que es planteja a Riba-roja 
d’Ebre, un projecte contrari a la 
línia de desenvolupament eco-
nòmic consensuada per tots els 
municipis riberencs i que marca-
ria molt negativament el futur de 
la comarca i les Terres de l’Ebre”. 
La moció instava a paralitzar im-
mediatament els tràmits i a que 
“se n’oblidin”. Però “malgrat dos 
vots discordants, el govern de la 
Diputació format per PDeCAT i 
PSC va votar en contra del sentit 
majoritari del territori contra el 
projecte. Lamentem que la Di-
putació no s’hagi posicionat al 
costat del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre”, va dir Barbero. El diputat Francesc Barbero.

L’alcalde  de Móra d’Ebre ha visitat el tanatori per conèixer les millores.
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A la Biblioteca Marcel.lí 
Domingo de Tortosa, des 

d’avui 8 de març fins al 31 de 
març, l’artista Liviu Otanceala 
exposarà una petita mostra de 
les seues caricatures pintades 
a l’oli. “Ha estat molta feina”, 
comenta l’autor, perquè 
primer dibuixo els personatges 
amb llapis, després els passo 
digitalment i, finalment, ho 
pinto, com en aquest cas a 
l’oli”.

De naturalesa curiosa i inquieta, 
Liviu, va estudiar Belles Arts a la 
Universitat de Bucarest, el seu 
país natal. “Em considero pintor, 
sóc retratista i faig caricatures. 
Per què? Penso que és una bona 
manera de dibuixar un somriure 
a la gent, que falta ens fa. Sempre 
m’he dedicat a la pintura, al retrat. 
La caricatura la vaig començar 
després de la revolució al meu 
país. El retrat és com mirar-te al 
mirall, la caricatura és quan exa-
geres alguna part dels trets de la 
persona, la fas més propera, més 
humana i aconsegueixes aquest 
premiat somriure”.
L’artista exposarà una vintena 
de caricatures de personalitats 
contemporànies i conegudes del 
territori, que pròximament in-
clourà en un llibre. Ja té quatre 
llibres publicats, perquè l’escrip-
tura i, sobretot la poesia, és una 
altra de les seves passions. “Crec 
que incloure les caricatures din-
tre d’un llibre amb personatges 
coneguts, que han format o for-
men part de la nostra història, 
pot ser interessant; per exemple 
a les escoles, d’alguna manera 
apropen els personatges als in-
fants a l’hora que se n’explica la 
seua trajectòria”. Una exposició 
que ens farà somriure!

LIVIU
OTANCEALA 
RETRATISTA, CARICATURISTA

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de publicitat

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat

A les imatges, d’esquerra a dreta i de dalt a  baix, alguns exemples de personalitats caricaturitzades:

 Roberto Olivan,  Belén Fabra, Pepet, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i Joan Rovira
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SALUT
El centre odontològic Perioclinic Amposta
instal·la l’únic aparell CBCT (tomografia computada
de feix cònic) “TAC dental” de les Terres de l’Ebre
El centre odontològic 

Perioclinic Amposta, a més 
de cobrir totes les especialitats 
de l’Odontologia, posseeix 
la certificació del Segell de 
Qualitat DentalQuality i és 
l’únic centre de les Terres 
de l’Ebre que té instal·lat un 
aparell CBCT (tomografia 
axial computada de feix cònic) 
conegut com a TAC dental).

La Dra. Jezabel Castells Curto, 
directora del centre, presenta 
l’aparell de radiodiagnòstic digital 
CBCT, únic a les Terres de l’Ebre.
El CBCT (TAC dental) és un proce-
diment d’imatge per al diagnòstic 
radiològic que va més enllà de les 
radiografies convencionals. La to-
mografia axial computada (TAC) 
és capaç de reproduir tant els os-
sos com els teixits tous de la boca 
i generar imatges en tres dimensi-
ons, d’un valor incalculable per al 
diagnòstic odontològic.

“Comptem amb la més alta tec-
nologia en radiologia que permet 
realitzar un diagnòstic precís i 
oportú per una bona planificació 
del cas.
D’aquesta manera s’aconseguei-
xen resultats més ràpids, predic-
tius i eficaços. El fet de treballar 
amb radiologia digital permet 
disminuir considerablement la 
quantitat de radiació rebuda pel 
pacient.
Fins ara, ens aviem de desplaçar 
fora del territori, ara, ja ho tenim 
a casa! A més, aquesta tecnologia 
digital, permet eliminar el temps 
de revelat, fent més ràpid el di-
agnòstic i, també, la reducció de 
residus tòxics. Per tant, alhora, 
contribueix a millorar el medi am-
bient”.

Beneficis per al pacient: pro-
va senzilla i indolora, amb una 
durada de 10 segons, el disseny 
obert “cara a cara” facilita l’ús al 
pacient i la seva comoditat.

A més d’apostar per les noves 
tecnologies, el centre odontolò-
gic Perioclinic Amposta compta 
amb el certificat DentalQuality®, 
un segell de qualitat que certifi-
ca clíniques odontològiques in-
dependents que es distingeixen 
per la seva bona praxi odonto-
lògica. Totes les clíniques amb 
aquest segell es caracteritzen per 
comptar amb professionals de 
l’odontologia que aposten amb 
força per un servei professional 
de qualitat, avantguarda i atenció.
El nostre equip compta amb 
professionals qualificats i el seu 
objectiu és que l’atenció dels pa-
cients respongui a les seves ne-
cessitats reals i que comptin en 
tot moment amb un tracte ab-
solutament personalitzat. Cada 
especialitat compta amb un pro-
fessional amb formació acredita-
da.
Les clíniques amb el segell Den-
talQuality® superen una audi-
toria basada en la norma UNE 
179001, compten amb un codi 

DRA. JEZABEL CASTELLS  
“Fins ara per un CBCT 
(TAC DENTAL) ens 
havien de desplaçar 
fora del territori, 
ara ja ho tenim a casa”

ètic d’atenció al pacient, són 
centres independents i estan 
equipades amb la tecnologia 
més avançada per a la medicina 
bucodental.
El principal objectiu comenta la 
Dra. Castells, és oferir als paci-
ents “la més alta qualitat en els 
tractaments”, emprant materials 
de primera qualitat i fent ús de 
les últimes innovacions tecno-

lògiques, amb tractaments es-
pecialitzats que ofereixen res-
posta a tot tipus de problemes 
bucodentals per a nens i adults. 
“Treballem perquè els nostres 
pacients llueixin un sa i bonic 
somriure i ho fem a través d’un 
servei integral que ofereix un 
equip de professionals altament 
qualificats i de contrastada ex-
periència”, assenyala la doctora.
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AIXÍ QUEDARAN 
ELS DESCENSOS
És curiós que els descensos 
de la Segona divisió B puguin 
afectar la Quarta catalana on 
aquest any poden ascendir 4 
equips sempre que no en bai-
xi ni un d’ebrenc de la Segona 
catalana i el de la Tercera 
que jugui la promoció, contra 
el Montblanc, Arboç o At 
Valls, acabi pujant. Rapi-
tenca i Cambrils U, un dels 
dos baixarà. Que se salvin 
els dos ho veig un miracle. I 
cal esperar els ascensos de 
Tercera divisió a la Segona B 
que són cada temporada de 
mitjana només un o màxim 
2. Tinc el pressentiment que 
la Rapitenca se salvarà en 
l’última jornada. Però a la 
Segona catalana podrien 
haver fins a 6 descensos. 
Sinó puja el que promociona 
i hi ha perill per si Cambrils 
o Rapitenca baixen. Vaig dir 
que no baixaria ni un equip 
ebrenc de Segona. I, malgrat 
tot, ho mantinc. En resum, 
aquest any la Rapitenca no 
baixarà si la vareta màgica 
de Fernando funciona. De 
Tercera catalana crec que la 
promoció es perdrà i amb una 
mica de sort dels de quarta, 
del play-Off, n’ascendiran 3. 
On pot estar el conflicte és a 
la Segona Catalana. Màxim 
baixarà un equip, que estaria 
entre Ulldecona, Móra la 
Nova i la Sénia. De l’Ascó, 
possibilitats de mantenir-se 
un 35%. Al maig analitzaré 
els meus encerts i errors.

CELMA

COMPTES 
EMBARGATS
Des de dimecres la tarda, la 
notícia dels comptes em-
bargats del CD Tortosa ha 
omplert tertúlies de cafè i 
també ha estat viral en els 
grups de WhatsApp. La meua 
opinió és que el que ha passat 
no beneficia a ningú, si bé el 
despatx d’advocats, d’alguna 
manera, ja ha cobrat i aquest 
era el seu objectiu. El cert és 
que és un deute, que si no 
m’equivoco, és de fa gairebé 10 
anys. Potser, amb nova junta 
al CD Tortosa, els advocats no 
havien tingut cap planteja-
ment fins ara de cobrar i per 
això estaven molestos. Però 
de la manera que explica el 
Tortosa, de com el club havia 
reconduit la situació,  potser 
també els advocats havien de 
fer un pas enrera. Se m’escapa 
el motiu perquè no l’han fet. Al 
CD Tortosa estan indignats per 
com ha anat el conflicte i han 
volgut que se sàpigue. Però 
jo, malgrat això, no hagués fet 
cap comunicat a hores d’ara. 
És un deute que existia. ¿Què 
no han agradat les formes? 
Cadascú és responsable dels 
seus actes i el temps sempre 
jutja si algú no actua bé. És 
evident que el Tortosa, com 
molts clubs modestos, té ara 
moltes dificultats amb els 
pagaments pendents i tot el 
que ha passat no ajuda, fins 
que arribe la subvenció.  Segur 
que serà un contratemps. Però  
la imatge del club ha quedat 
danyada, i això és el pitjor.

MICHEL

QUIM CARDONA, A L’ARNES

Quim Cardona, davanter de l’Amposta, ha fitxat per 
l’Arnes. Quim, per motius personals, ha acceptat la 
proposta del club terraltí però amb la intenció de 
tornar a l’Amposta per la lliga vinent. Quim ja podrà 
debutar en el proper partit del club arnerol que lluita 
per fer la promoció d’ascens.  

TERCERA DIVISIÓ

Leo López, exjugador del 
Nàstic i entrenador del 

FC Ascó fins al passat mes 
d’octubre, ha perdut la vida als 
48 anys. Va ser trobat mort a 
casa seva, a Llorca, a Múrcia. 
La notícia ha commocionat el 
futbol de la provincia i en especial 
a Ascó on Leo va ser l’entrenador 
a l’inici d’aquesta campanya. Tots 
els equips de l’entitat riberenca 
s’afegiran al condol i lluiran bra-
çals negres aquest cap de setma-
na. A més, la recaptació del pri-
mer equip del partit de diumenge 
serà per la família de Leo. Emery, 
company de Leo al Lorca, amb 
qui també va formar cos tècnic al 
Lorca, pujant a Segona, ha fet un 
missatge força emotiu de record. 
A nivell deportiu, l’Ascó va perdre 

a Vilafranca on mereixia més (1-
0). Un gol de l’exasconenc Sardà 
va decidir. L’Ascó rebrà diumen-
ge el Cerdanyola (12 h). Un altre 
partit clau per sortir del descens. 
D’altra banda, dilluns hi haurà una 
reunió de la junta per prendre 
una decisió sobre el futur del pri-
mer equip. El dia 15 serà l’assem-
blea perquè el soci aprovi o no la 
decisió de la junta del dilluns.  

Condol a Ascó per la 
mort de Leo, extècnic

UE RAPITENCA

La Rapitenca va empatar 
diumenge a Mollerussa 

(1-1).                      
Un punt valuós en un partit en 
què els rapitencs van estar molt 
posats a la primera meitat quan 
es van avançar amb un gol del 
pichichi Sabaté, després d’una 
gran centrada d’un dels debu-
tants, Enric Vega (Balaguer). L’al-
tre debutant fou el central Sergio. 
A la represa, però, cal dir que el 
Mollerussa va ser superior, do-

minant el partit i tenint un bon 
nombre d’ocasions, a més de 
l’empat. No obstant, al final, la 
Rapitenca va tenir la seua per a 
poder marcar el segon gol. I la 
darrera fou dels locals, evitant-la 
José Luis. ‘Yoyo’, tècnic rapitenc, 
estava satisfet de la primera mei-
tat però no del tot de la segona 
quan “l’equip va baixar en l’aspec-
te físic. Un aspecte, entre altres, a 
millorar”. Omar i Blasi (Reddis) no 
segueixen.

Un empat que reforça 
l’autoestima de l’equip

El president de l’Ascó i Leo lópez.

EMBARGUEN ELS COMPTES 
DEL CD TORTOSA
El CD Tortosa ha rebut la notifi-
cació judicial de l’embargament 
dels comptes per una demanda 
interposada per un despatx d’ad-
vocats de la ciutat que, “en quali-
tat de creditors” reclama 6.096’48 
€. El CD Tortosa ha emés un co-
municat. D’entrada, assumeix 
que hi havien uns deutes que les 
juntes anteriors ja havien intentat 
reduir-los, i que també ho havia 
de fer la junta actual. El comuni-
cat diu que el 21 de gener es va 
rebre, per correu, notificació del 

EL COMITÈ DONA 
LA RAÓ A L’EBRE 
ESCOLA PER LA 
IMPUGNACIÓ DEL 
PARTIT A VILALBA

El club terraltí ha informat a 
Més Ebre que farà un altre 
recurs perquè considera que la 
impugnació no és justa. L’afer 
ha portat cua perquè, a manca 
de dues jornades, hi ha equips 
implicats en la lluita pel play 
Off d’ascens. Ginestar, Arnes i 
Ebre Escola es disputaran dues 
places. Benissanet i Amposta 
ja estan classificats. El Vilalba, 
amb la impugnació (a expen-
ses del nou recurs que han 
informat que faran)  i amb la 
derrota de diumenge passat 
contra el Catalònia ja es queda 
sense opcions.  La impugnació 
de l’Ebre va ser pel partit a Vi-
lalba, en què els locals van gua-
nyar 4-0. Tot el conflicte no és 
per un afer d’aquesta tempora-
da  si no que és per una qüestió 
que arriba de la passada i que, 
de retruc, ha afectat aquesta. 
Per això el Vilalba farà noves 
al.legacions. I per això també 
els clubs afectats veuen molts 
interrogants en tot l’afer.  
El Vilalba portava 10 victò-
ries (en 11 jornades). Estava 
a prop del play Off. Dijous 
de la setmana passada es va 
conèixer la impugnació del 
partit contra l’Ebre. Malgrat 
això, la il.lusió existia però el 
Catalònia, diumenge passat, 
també va frenar les aspira-
cions amb el 2-3. L’afició del 
Vilalba no va quedar gens 
d’acord amb l’arbitratge, “per 
dos gols anul.lats per fora de 
joc (un ho era però l’altre no) 
i per una falta no xiulada que 
va precedir el 2-3”. Abdul, del 
Vilalba: “estic trist. Després de 
dos mesos guanyant i jugant 
bé, la derrota fou dolorosa. No 
va ser un bon partit nostre i el 
Catalònia va jugar amb molta 
intensitat, en aquest sentit fou 
millor. A més, fou efectiu amb 
les ocasions. Nosaltres, tot i 
no estar com en altres partits, 
vam tenir oportunitats per 
decidir com dos de Zouair i dos 
de Bolai davant de porteria. I 
ells al final van vèncer. L’as-
cens no era l’objectiu però la 
promoció feia il.lusió. Sap greu 
també la impugnació. El que es 
juga al camp no es pot perdre 
en un despatx. Estem dolguts 
i també desanimats per tot 
plegat. Havíem fet un gran 
esforç”. (decles del Catalònia a 
la plana 19)

QUARTA 
CATALANA

Jutjat, de la petició d’embarga-
ment. “Ens vam reunir amb un 
dels socis del despatx d’advo-
cats, que està vinculat al futbol a 
través de la Federació Catalana. 
Des del club se li va presentar una 
proposta de pagament. Davant 
d’aquesta, l’advocat es va com-
prometre de paraula a retirar la 
demanda. Però sense contactar, 
sense previ avís, el 18 de febrer, 
es van embargar els comptes del 
Club. Manifestem públicament la 
nostra disconformitat en les for-
mes utilitzades”. (al web de Més 
Ebre podeu llegir el comunicat).
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DERROTA CONTRA 
EL RIUDOMS (0-1)
La Sénia va perdre amb 
el Riudoms (0-1) i segueix 
sent irregular en el que 
portem de 2019. De set 
partits, n’ha guanyat dos i 
n’ha perdut 5 (dos a casa). 
Del de diumenge, contra el 
Riudoms, el tècnic Serrano 
deia que “vam començar 
molt bé, durant els primers 
20 minuts, amb arribades i 
un parell d’ocasions, a més 
de tenir la pilota. Però a 
partir del minut 20, no vam 
llegir el partit com corres-
ponia, vam deixar de tenir la 
pilota i també va ser perquè 
el Riudoms va agafar el con-
trol de la mateixa, a més de 
pressionar la nostra creació 
i comportar dificultats per 
aquest motiu. Malgrat la 
seua millora, no ens van fer 
perill. A la represa, com a 
l’inici del partit, vam comen-
çar bé però arran d’una 
acció desafortunada nostra, 
ells van fer el 0-1. Vam 
intentar-ho fins el final però 
ja va ser amb precipitació. 
No vam poder empatar i per 
això estem disgustats, pel 
resultat. Però no per l’acti-
tud i el treball, malgrat les 
baixes. Felicitar el Riudoms 
per la victòria. I per part 
nostra a seguir treballant 
per reaccionar amb l’objec-
tiu de poder acabar entre 
els tres o quatre primers. 
Aquesta és la idea que 
tenim”.

SEGONA CATALANA
El Gandesa perdona, 
contra l’Amposta (0-0)
El Gandesa va empatar amb 

l’Amposta (0-0) en un partit 
entre dos equips capdavanters.  
A la primera meitat, l’Amposta, 
sent molt directe, va començar 
millor, tenint una oportunitat. 
Però el Gandesa, amb els minuts, 
va agafar el control de la pilota i 
va gaudir de les millors opcions, 
amb el debutant Dilla com a re-
ferència ofensiva. A la represa, 
durant 25 minuts, el Gandesa va 
tancar l’Anposta i va tenir fins a 
cinc ocasions clares, fent dos 
travessers. L’Amposta va pa-
tir però va aguantar l’empat. En 
els darrers 10 minuts el derbi ja 
es va travar. L’Amposta, amb els 
canvis, va equilibrar el centre del 

camp i el partit va acabar sen-
se incidències a les àrees. Amb 
l’Amposta va ser baixa per sanció 
el capità Joni. Sergio Galera ha 
estat causat baixa del club per 
motius laborals. 
Alberto López, tècnic del Gan-
desa: “he de felicitar els juga-
dors. Van competir a un nivell 
altíssim contra un equip que ve-
nia amb una ratxa espectacular 
de resultats. Principalment a la 
segona meitat vam ser superiors, 
creant joc i ocasions. Penso que 
mereixiem més que l’empat”. 
Xavi Cid, de l’Amposta: “cal va-
lorar el treball de l’equip, que va 
saber sofrir per puntuar al camp 
d’un molt bon rival”. 

LA SÉNIA 
S’ENCALLAEl Tortosa no renuncia 

a la promoció (3-1)
El Tortosa va guanyar el 

Torreforta (3-1) i segueix 
quart esperant que el Catllar 
punxi avui al camp del 
Camarles.  
Finalment, Marc Benito va rebre la 
baixa del Cambrils Unió i diumen-
ge va debutar amb el Tortosa, fent 
un dels gols. De la Torre, en ple-
nar ratxa, va fer els altres dos.
German Inglés, tècnic del Tor-
tosa, comentava que “va ser un 
partit estrany, com tots els que 
afrontem contra equips que ve-
nen solament a defensar-se. Mal-
grat això,  a la primera meitat vam 
estar bé, movent la pilota d’un 
costat a l’altre i tenint ocasions. 
L’únic problema va ser arribar al 

descans amb només amb l’1-0. 
Ens va faltar ser més efectius”. A 
la represa, segons German, “no 
vam sortir amb la intensitat ade-
quada i el Torreforta, en una con-
tra, ens va empatar i es va fer fort. 
Ens va costar però vam reaccio-
nar, transformant les oportunitats 
amb dos gols que ens van donar 
la victòria que fou el més impor-
tant perquè ens permet seguir a 
prop dels rivals que seguim a la 
classificació i als quals mirem. La 
veritat és que no va ser una bona 
segona meitat nostra, massa pre-
cipitats amb la pilota i sense te-
nir del tot el control del joc. Però 
l’important va ser sentenciar el 
triomf”. 

CF CAMARLES
Reacció local, contra 
el Móra la Nova (2-1)
Després de 3 derrotes, el 

Camarles va tornar a 
guanyar. Va fer-ho contra el 
Móra la Nova (2-1).  
Els visitants van començar millor 
el partit, amb una forta pressió a 
la zona ampla. I van tenir diverses 
opcions, fallant un penal. Aitor, 
porter local, va aturar-lo. Del 0-1 
es va passar a l’1-0 amb rematada 
esplèndida amb el cap del killer 
Ferreres. Fins el descans, els locals 
van disposar d’un parell d’ ocasions. 
A la represa, el Móra la Nova va 
sortir amb convicció i va empatar 
amb el gol de Yassine. Amb 
l’empat, el Camarles va recuperar 
el domini i el Móra la Nova va fer 

un pas enrera, buscant la contra 
ràpida. Els locals, en accions a 
pilota aturada, van fer sensacióde 
perill. I així van marcar el 2-1 
amb gol de Víctor, arran d’una 
centrada de Teixidó. Fins el final, 
intents moranovencs sense poder 
crear opcions. El Camarles es va 
defensar força bé. Els visitants, que 
s’han compromès amb els darrers 
resultats (2 punts de 21) estan de 
pega amb les baixes: Agustí, Bati, 
Edu, Barru, Gerard, Fuertes....ahir 
dijous havien de recuperar el partit 
contra l’Ampolla. El Camarles 
jugarà avui divendres el que té 
pendent contra el Catllar (20.30 
h).

CF L’AMPOLLA
Manté la tercera plaça, 
en vèncer el cuer (4-1)
L’Ampolla va remuntar i va 

guanyar contra el cuer, la 
Pastoreta (4-1). Ahir dijous 
havia de recuperar el partit a 
Móra la Nova. L’equip manté la 
tercera plaça. 
Enric Alaixendri, tècnic de l’Am-
polla, del partit de diumenge 
passat, deia que “es va complicar 
aviat quan arran d’una indecisió 
nostra, la Pastoreta va marcar el 
0-1. Malgrat això, amb els minuts, 
vam reaccionar i vam ser domi-
nadors de la pilota, tot i que ells, 
amb gent ràpida a la davantera, 
van fer alguna contra buscant 
l’esquena de la nostra defensa. En 
qualsevol cas, va ser important el 

gol de l’empat de Ramírez i tam-
bé el de Joel, abans del descans, 
que va ser el 2-1. A l’inici de la 
represa, un penal que va suposar 
l’expulsió d’un jugador visitant va 
significar el 3-1, transformat per 
Gallego, i, acte seguit, Ramírez va 
sentenciar amb el quart gol”. 

L’ULLDECONA 
MEREIX MÉS AL 
CATLLAR (1-0)

L’Ulldecona va perdre al Cat-
llar (1-0).  Tercera derrota fora 
de casa, contra equips capda-
vanters. Carlos Gilabert, tècnic 
de l’Ulldecona, deia que “vam 
començar el partit molt ben 

posats, tenint les millors ocasi-
ons amb el 0-0: una rematada 
de Nacho i un tret de Cristian 
que va traure un defensa amb 
el porter batut. Sobre la mitja 
hora, el partit va igualar-se, fins 
el descans. El Catllar, a la sortida 
d’un córner, va marcar l’1-0. La 
segona meitat, d’entrada, va ser 
igualada, sense incidències a les 
àrees. Però, amb els minuts, no-
saltres vam agafar el control de 

la pilota i el Catllar es va tancar 
amb pràcticament els 11 juga-
dors al seu camp. A més, va 
trencar molt el ritme del par-
tit.  No obstant, nosaltres, que 
a la represa vam ser superiors, 
vam tenir les opcions per em-
patar com una d’Ivan, un xut de 
Páez o una rematada al primer 
pal, ja al final, de Nacho en un 
córner. Ens va mancar, com en 
els darrers partits fora de casa, 

l’encert per transformar les 
ocasions. Ens vam quedar un 
altre cop sense puntuar quan 
mereixiem més”. L’Ulldecona 
és onzè amb 27 punts. Una po-
sició que no és còmoda pen-
sant en què poden haver-hi 
compensacions per l’estat del 
Cambrils Unió i la Rapitenca 
a la 1a catalana. El Catllar se-
gueix segon. Avui jugarà el par-
tit pendent a Camarles. 

Ramirez va fer dos dels gols.

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

58
53
49
44
36
41
46
35
38
31
36
39
33
26
30
16
15
20

12
29
34
24
21
33
40
33
34
30
39
41
39
38
32
49
54
64

62
49
45
44
38
36
35
35
34
34
27
26
26
24
23
16
14
10

equip                    GF       GC     PNTS
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CONTRA EL 
MASDENVERGE 
(1-0)
El Santa Bàrbara va guanyar 
1-0 contra el Masdenverge 
en el derbi. Segons Parra, 
tècnic del Santa Bàrbara: “a la 
primera meitat el Masdenver-
ge va jugar més ben posat i va 
portar més el pes del joc. La 
represa ja va ser més iguala-
da. Nosaltres vam jugar amb 
més intensitat. I vam estar 
més dins del partit. Un golàs 
de falta directa d’Ivan Vallés 
va valdre la victòria. Penso 
que, en general, no vam fer 
un bon partit i que el Masden-
verge mereixia més”. Gerard 
Capera, del Masdenverge: “a 
la primera meitat ens va sortir 
bé el plantejament i a més 
de controlar el joc, vam tenir 
3 ó 4 ocasions per marxar al 
descans amb avantatge. A la 
represa, el Santa Bàrbara va 
sortir més agressiu, però no 
va crear ocasions clares. D’una 
falta directa ens va marcar 
l’1-0. I, llavors, va tenir un 
parell de contres per decidir. 
Nosaltres vam reaccionar i 
vam disposar un parell de 
faltes per a marcar, reclamant 
una jugada a la seua àrea 
però que tampoc va ser molt 
clara. Era més d’interpretació 
de l’àrbitre. Al final, 1-0 en un 
partit intens en què hagués 
pogut passar de tot i en què 
un empat no hagués estat 
injust. Vam fer una bona 
imatge. Tot i perdre, seguim 
progressant”. 

TERCERA CATALANA
El Roquetenc s’imposa a 
un líder minvat (3-0)  
El Roquetenc va vèncer el 

líder Perelló (3-0). 
El partit va ser igualat a la primera 
meitat quan els locals, d’entrada, 
van cedir el domini al Perelló i 
quan, amb els minuts, es van fer 
forts en defensa i van crear pos-
sibilitats a la contra. Així Cama-
rero va marcar l’1-0. Poc abans 
del descans, l’àrbitre no va traure 
la segona targeta al local Cessay. 
Ródenas, porter perellonenc, va 
ser expulsat perquè va anar a 
recriminar a Cessay la falta an-
terior. El Perelló, per les baixes, 
només va presentar deu juga-
dors de camp i dos porters. Eric 
i Yusi es van lesionar i per això 
Manel, porter suplent, va haver 

de fer de jugador de camp. Fou 
durant uns minuts. Per l’expulsió 
de Ródenas, es va posar  sota els 
pals. A la represa, amb espais, el 
Roquetenc va tenir opcions a 
la contra, sentenciant Camare-
ro amb el 2-0 i, posteriorment, 
Joel, amb assistència del propi 
Camarero, va fer el 3-0. 
Els locals que refermen la bona 
temporada amb un Òscar Ca-
marero que ja porta 18 gols. El 
Perelló, malgrat tot, segueix lí-
der. El primer equip perellonenc 
no va poder  comptar amb juve-
nils. I, a Roquetes, en general, va 
ser víctima de la seua limitació 
d’efectius i també de les seues 
errades.

DERBI PER 
AL SANTAEl J. i Maria no pot ser 

líder en perdre a Jesús
Victòria del Catalònia 

contra un J i Maria que, 
cas de guanyar, podia ser líder 
(2-0). 
La derrota frena la ratxa de 6 
victòries i un empat dels parti-
dalencs. La primera meitat va ser 
igualada. A la represa, aviat, un 
penal molt protestat pels visitants, 
va suposar l’1-0, transformat per 
Aleix. Amb l’1-0, el Jesús i Maria 
va reclamar un penal fet pel local 
Moha. Als darrers minuts, amb el 
partit obert, el jesusenc Quim va 
fer un golàs que fou la sentèn-
cia. El Catalònia millora, amb 7 
punts de 9. El J. i Maria, molest 
amb l’arbitratge, és tercer. Juanjo 
Agustin, tècnic del Catalònia: “va 

ser un partit igualat, amb poques 
opcions. Nosaltres a la represa 
ens vam avançar de penal i ja al 
final vam sentenciar amb un go-
làs de Quim. Portem dos partits 
a casa sense rebre gols i l’equip 
està millorant. Es va guanyar a 
un rival molt potent, sobre tot a 
la davantera”. Quim es va aco-
miadar. Marxa fora a treballar. Ito 
Galve, del J i Maria, parlava d’un 
arbitratge “determinant amb un 
penal xiulat que es produeix per 
un rebot del cos a la mà i amb un 
penal claríssim a Sufi que no es va 
pitar. Les imatges ho demostren. 
Pel demés, partit igualat, amb 
poques opcions, i les poques van 
ser més nostres”. 

ARA ÉS SEGON
El Batea suma un punt 
en la visita a la Cava
La Cava i Batea empaten(1-1). 

Els locals, amb un partit 
menys que havien de recuperar 
ahir contra el S. Bàrbara, es dis-
tancien de les primeres places 
(3 punts de 12). El Batea, cas de 
guanyar, hagués pogut ser líder. 
Ara és segon.  
El partit va ser igualat a la prime-
ra meitat, amb més domini de la 
Cava, però contres amb sensació 
de perill del Batea. A la represa el 
duel va obrir-se. La Cava va re-
clamar un gol fantasma. I, des-
prés, un penal dubtós va ser l’1-0. 
Acte seguit, una errada del porter 
de la Cava, va permetre l’empat 
visitant. Amb l’1-1, el partit es va 

trencar. El Batea, amb espais, va 
tenir les ocasions més clares per 
haver pogut guanyar, en els dar-
rers 10 minuts. Els locals van re-
clamar al final un penal no xiulat 
que era més clar que el que es va 
xiular, que no va existir. Amb la 
Cava, que té la baixa per lesió de 
Brigi, s’incorpora el davanter Al-
berto Cuenca. Mario Arques, de 
la Cava: “l’empat no satisfà. Ens 
distanciem de les primeres pla-
ces, a l’espera del partit pendent 
per intentar poder enganxar-nos 
de nou”. Chema, del Batea: “partit 
molt intens, amb anades i torna-
des, sobre tot a la represa. Al final, 
vam tenir les opcions més clares”.

JE FLIX
No perd pistonada, en 
vèncer, el Sant Jaume
El Flix va guanyar el S Jaume 

(2-0) i és quart, a un punt 
del líder. Porta 7 punts dels 
darrers 9.  
Narcís, del Flix: “el Sant Jau-
me, amb moltes baixes, ens va 
complicar el partit. Va fer el que 
li convenia, jugant molt tancat 
i perdent temps des de l’inici. 
Nosaltres vam dominar i vam 
tenir opcions però, amb els mi-
nuts, ja vam jugar precipitats 
i, fins el final, arran d’un gol de 
Pere, de falta, no vam marcar. Ja 
amb més espais, en afegit, Luis 
va fer el 2-0. Victòria important 
que ens fa estar en una bona si-
tuació”. Joan Subirats, del Sant 

Jaume: “mereixiem més. Vam 
afrontar el partit amb 12 juga-
dors i amb gent amb molesties. 
Agustí, un any després, va tornar 
a jugar. Malgrat això, vam fer un 
partit molt seriós contrarrestant 
el domini del Flix que, ja a la re-
presa, va jugar més nerviós. No-
saltres vam seguir ben posats i 
vam aguantar el resultat. Penso 
que Pere, que tenia una targeta, 
havia de veure la segona per una 
falta al centre del camp. I va ser 
ell qui va marcar de falta quan 
faltava poc. Després va venir el 
2-0. Content del treball. Llàstima 
no haver puntuat, al camp d’un 
dels millors equips del grup”.  

RAPITENCA-
ALDEANA, GRAN 
REPRESA (3-3)
La Rapitenca va empatar amb 
l’Aldeana. Porta 5 jornades se-
guides sense guanyar a la De-
vesa (4 empats). És cinquena. 
L’Aldeana (2 punts de 12) és ja 
setena. Ramon Sancho, de la 
Rapitenca: “la primera mei-

tat va ser més travada, tot i que 
ens vam avançar amb l’1-0, de 
penal. A la represa, el partit fou 
boig. L’Aldeana va empatar en 
tres ocasions, la darrera amb un 
penal al 89. Nosaltres vam desa-
profitar-ne un al 94 que va atu-
rar Auré, un gran porter. Content 
per veure que l’afició reconeix 
el compromís i l’actitud dels ju-
gadors”. Bartolo Meca, de l’Al-
deana: “la primera meitat va ser 

igualada, amb alternatives de 
domini. De penal, la Rapitenca 
va fer l’1-0 al 45. La represa va 
ser d’escàndol, contra un equip 
agradable de jugar perquè juga 
i deixar jugar. Els dos vam jugar 
amb molt de ritme i les alterna-
tives van existir fins el final. No-
saltres vam empatar amb gol 
de Jonatan, i vam reaccionar 
cada vegada que vam rebre un 
gol. Així vam empatar  també a 

2 i al final a 3 amb un penal que 
va transformar Didac. En temps 
afegit, Sergi Auré va fer una 
gran aturada d’un penal a Chi-
meno, que havia efectuat una 
gran jugada en l’acció anterior 
del 3-2. Al final, empat meritori 
i felicitar els dos equips pel joc 
i la intensitat, sobre tot a la se-
gona part. Ara ens falta guanyar 
un partit”. Toni Ondazabal va 
debutar amb l’Aldeana. 

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

63
53
58
49
63
30
38
31
49
46
34
46
30
48
31
34
28
12

34
29
28
33
39
23
26
22
35
32
35
38
31
35
55
48
56
144

44
43
43
43
40
37
36
36
35
34
33
29
29
29
21
21
14
0
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EL GINESTAR POT 
DEPENDRE D’ELL 
MATEIX (4-1)
El Ginestar va guanyar l’Arnes 
i, a manca de dues jornades, 
pot dependre d’ell per al play-
Off. Ha de rebre l’Ebre Escola 
i el Tivenys. Si guanya els 
dos partits, pot entrar entre 
els quatre primers. El partit 
Ginestar-Arnes, dos equips 
que lluiten pel play Off, es va 
resoldre a la segona meitat. 
Els locals van avançar-se en el 
marcador. Però, acte seguit, 
L’Arnes va empatar, amb gol 
de Miquel. De falta, Carlos va 
marcar el 2-1. L’Arnes va tenir 
l’ocasió amb un penal que 
Manero va enviar al travesser. 
Del 2-2 es va passar al 3-1 i 
en els darrers minuts, amb 
espais, els ginestarols van 
sentenciar amb el 4-1, obra de 
Manu. Després del descans, 
el Ginestar rebrà a l’Ebre i 
l’Arnes al Benissanet. Dos 
partits claus.

EL CATA VA 
FRENAR EL 
VILALBA (2-3)
Jordi Llobet, tècnic del Cata-
lònia B, del partit a Vilalba, 
comentava que “la clau va ser 
la nostra efectivitat, a dife-
rència d’altres jornades. Una 
efectivitat que no van tenir 
ells en les ocasions que van 
crear. Destacar l’actitud dels 
jugadors i el treball, guanyant 
al camp d’un rival en plena 
ratxa i que es jugava l’ascens. 
Pel partit de la primera volta, 
l’ambient estava escalfat però 
també cal dir que els nostres 
jugadors estaven motivats 
per aquest motiu. El Vilalba 
es va avançar al primer temps 
però Elies, amb un bon tret, 
va empatar. A la represa vam 
seguir ben posats i en acció 
d’estratègia, d’un llançament 
de banda, Reverté va fer l’1-2.  
A ells se’ls va anul.lar un gol 
per fora de joc clar i després 
van marcar en una acció en 
què si que hi havia fora de joc. 
Ja al final una bona contra en-
tre Nabil i Elies aquest darrer 
va fer el 2-3”. 

TERCERA CATALANA
L’Ametlla remunta 
davant del Corbera (2-2)
L’Ametlla va remuntar un 

0-2 i va empatar al final 
amb el Corbera.  
Josep M. Rovira, de l’Ametlla: “a la 
primera meitat nosaltres vam ser 
dominadors del joc, davant d’un 
equip ben posat. Però, malgrat 
dur el pes del partit, amb un tret 
des del mig del camp, ells van fer 
el 0-1 i, després, arran d’un desa-
just nostre i en una jugada amb 
rebutjos, ens van marcar el 0-2. 
A la represa vam obrir el camp 
amb els canvis i vam insistir, mar-
cant Fages l’1-2 i Héctor, amb gol 
olímpic, l’empat al final. Valorar 
la remuntada contra un equip 
ferm en defensa”. Jorge Parraga, 
del Corbera: “va ser una llàstima 

que s’escapés la victòria en un 
partit en què vam ser efectius a 
la primera meitat amb el 0-2 i 
que teníem controlat fins el mi-
nut 65. Però llavors, arran d’una 
errada nostra, vam donar opció a 
l’Ametlla d’entrar en el partit quan 
semblava que era complicat que 
pugués fer-ho. Al darrer tram del 
duel ja vam acusar el desgast i les 
baixes que tenim  i l’equip es va 
fer enrera, tenint la mala sort que 
arran d’un córner ens vam fer el 
gol en pròpia porteria”. 
El Corbera, que fa 6 partits que no 
guanya, recuperarà el partit diu-
menge contra l’Alcanar. Ricard, a 
l’estil Pelé, i Ivan van marcar els 
gols corberans al camp calero. 

QUARTA 
CATALANATriomf que oxigena el 

R.Bítem, contra el Godall
El R Bítem va vèncer el 

Godall (2-0). El triomf li 
permet distanciar-se de la part 
que potser compromesa si hi 
ha alguna compensació. 
David Garcia, del R Bítem: “era un 
partit molt important per poder 
distanciar-nos d’un rival de la part 
baixa i cal felicitar els jugadors per 
la serierat en la que van jugar. Va 
ser un partit en què vam domi-
nar el joc però en el que no vam 
crear tantes ocasions com en els 
darrers. A l’inici de la represa, ar-
ran d’una bona combinació entre 
Chava i Moha, Jota va marcar l’1-
0. El Godall va haver d’obrir-se i 
llavors, amb més espais, vam sen-
tenciar amb el gol d’Eugeni. Hem 

de seguir, per estar el més amunt 
possible”. Robert Avinyó, del Go-
dall: “la primera meitat va ser igua-
lada; més control de pilota del R 
Bítem però nosaltres vam estar 
ben posats, ordenats, buscant la 
contra. A la represa, arran d’una 
indecisió nostra, als 30 segons, ells 
van marcar l’1-0. Vam obrir-nos i 
el R. Bítem en una acció aillada va 
establir el 2-0. Vam fer un traves-
ser per poder-nos posar dins del 
partit i va haver un possible penal 
no xiulat. Ara ens falta recuperar 
jugadors i crec que, tot i la derrota, 
l’equip va fer sensacions de millo-
ra, sobre tot a la primera meitat”.  
Després del descans, el Godall re-
brà el CD la Cava.

QUARTA CATALANA
El Benissanet 
assegura el Play Off 
El Benissanet va vèncer el 

Xerta (4-1) i, a manca de dos 
jornades, és equip de Play Off. 
Xavi Pérez, del Benissanet: “a la 
primera meitat vam ser superiors 
en joc i ocasions, però no vam 
ser efectius i al descans vam ar-
ribar amb un 1-0 que podia ser 
més ampli. A la represa no vam 
sortir amb la mateixa intensitat i 
el Xerta va empatar. Malgrat això, 
l’equip va reaccionar i va recu-
perar la iniciativa, fent Òscar el 
2-1, després d’una gran jugada. 
No vam baixar el ritme i vam ser 
resolutius marcant dos gols més. 
Content pel treball de tots els ju-
gadors i felicitar-los per haver 

assolit el play Off”. Eric Borràs, 
del Xerta: “tot i les baixes, vam 
estar molt ben col.locats a la pri-
mera meitat, impedint que ens 
creessin ocasions. De fet la més 
clara fou nostra amb un 2 contra 
1. Però poc abans del descans, 
arran d’una bona contra, ells van 
marcar amb un gran jugada. A la 
represa, d’un rebuig d’una fal-
ta, vam empatar. El Benissanet 
va fer el 2-1 i, després, en una 
contra, amb un penal discutit, 
va sentenciar. El 4-1 fou massa 
abultat. Felicitar el Benissanet. 
Dir que a les àrees era compli-
cat veure bé les jugades, dispu-
tant-se el partit a les 18 hores”.   

CONTRA L’EBRE ESCOLA
El Tivenys reacciona i 
dóna la sorpresa (3-2)
El Tivenys va remuntar i va 

guanyar un Ebre Escola 
que es complica el play-off. 
David Montardit, del Tivenys: 
“vam començar molt bé, tenint 
diverses ocasions. Però amb els 
minuts, el rival, amb gent ràpi-
da davant, va avançar-se amb el 
0-2 i va disposar d’alguna opció 
més, igual que nosaltres abans 
del descans. A la represa, en un 
inici fulgurant, en 10 minuts, 
vam remuntar. Fouat va fer l’1-2 
amb un gran xut des del limit de 
l’àrea, el 2-2 el va fer Francesc 
amb un tret creuat i el 3-2 va ve-
nir d’un regal del seu porter. Ens 
vam defensar bé, davant d’un 

gran equip que va tenir possi-
bilitats així com nosaltres a la 
contra. Destacar que Sergi Do-
blado va tornar a fer de porter”. 
Xavi Subirats, de l’Ebre Escola: “a 
la primera meitat vam merèixer 
decidir el partit. A més dels dos 
gols, vam fer dos pals i vam te-
nir ocasions d’u contra u  que no 
vam resoldre. A la represa, 3 er-
rades ens van condemnar i, amb 
el 3-2, vam tenir opcions clares 
però no vam empatar. El resultat 
fou totalment injust”. Al final del 
partit van haver-hi moments de 
tensió en la zona de vestidors. 
L’Ebre, pendent de la impugna-
ció de Vilalba (vegeu plana 16).

L’AMPOSTA B 
GOLEJA I TAMBÉ ÉS 
EQUIP DE PLAY-OFF
El filial ampostí va guanyar 6-0, 
al cuer la Cava. 
Jordi Subirats, tècnic de l’Am-
posta B: “després de l’empat 
a Deltebre, sabíem el que ens 
jugàvem i l’equip va sortir molt 
posat des de l’inici. A més, 

aviat, arran de dues errades se-
ues, vam fer el 2-0 que ens va 
facilitar el camí. L’equip va se-
guir jugant amb ritme i va crear 
més opcions arribant al des-
cans amb el 3-0. A la represa, 
la Cava va baixar físicament i 
encara vam tenir més espais. 
Van haver-hi altres opcions i els 
altres gols. Felicitar a l’equip per 
la implicació i el treball. Hem 
de seguir treballant, en unes 

setmanes començarà una part 
molt bonica amb el play Off”. 
Baltasar Capera, de la Cava B: 
“el partit es va posar de cara avi-
at per a l’Amposta quan al minut 
2 ja es va avançar. Nosaltres no 
vam poder reaccionar i és que 
ells foren superiors, amb inten-
sitat i ritme amb la pilota. El 3-0 
al descans ja deixava el partit 
sentenciat. A la represa nosal-
tres encara vam baixar més la 

intensitat i ells, amb espais i 
amb velocitat en les jugades, 
van crear altres ocasions fent 
els altres gols. Res a dir. No-
saltres hem de seguir, pensant 
en millorar i en poder guanyar 
algun dels partit dels que ens 
queden fins el final de la pri-
mera fase. Felicitar a l’Ampos-
ta per una victòria que va ser 
totalment merescuda tal com 
va reflectir el marcador”.
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DERROTES DEL 
PERELLÓ I  L’ASCÓ
Derrota dolorosa del sènior 
femení de l’Handbol Club 
Perelló a casa de l’Handbol 
Les Franqueses per 28-25. 
Partit complicat d’entrada per 
les perellonenques, que es 
presentaven amb dos baixes 
importants. Tot i així, durant 
bona part de la primera part les 
del Perelló van anar per davant. 
Llavors l’equip local va apostar 
per una jugadora molt eficient 
de cara porteria, que va anive-
llar el partit. A la segona part 
les perellonenques van empa-
tar, però una sèrie d’errors van 
evitar la victòria. L’Ascó, per la 
seua part, va perdre amb l’OAR 
Gràcia B per 20-23.

BORNJORN, 
CAMPIONA 
D’ESPANYA DE 
CROS
L’atleta morenca Oxana 
Bornjorn, integrant de l’equip 
Joventut Atlètica Arbeca, es va 
proclamar campiona d’Espanya 
de cros per equips en la categoria 
Sub-18 femení, a Linares (Jaén).

VOLEI ROQUETES
El sènior masculí va perdre 3-2 
en un partit amb molta polè-
mica arbitral, amb un criteri 
molt imparcial. Els roquetencs 
tenen 4 partits claus per poder 
disputar la fase final.  El juvenil 
masculí va guanyar 0-3 el 
Vilafranca Verd. Així mateix, 
l’infantil femení va guanyar el 
Vòlei Gelida per 1-3 amb una 
gran millora en el seu joc.

DESCARREGA 
TORNA A BRILLAR
En el campionat d’Espanya 
Màster de llançaments llargs 
d’hivern la Maria José  Des-
carrega va tornar a fer una 
gran competició aquest cap de 
setmana a Moratalaz (Madrid). 
En el llançament de martell 
F50 va aconseguir el segon lloc 
amb 29.83m i el llançament de 
martell pesat F50 el 3r, amb 
9.74m que és MMP.

NOTICIES 
BREUS Derrota del Club 

Bàsquet Cantaires
L’Amposta Lagrama, altre 

cop minvat d’efectius, va 
perdre per 16-26 contra el Sant 
Joan Despí. 
Referent al partit, molt de des-
gast per part de les ampostines 
i per altra banda constants rota-
cions del Sant Joan d’Espí, que 
al descans ja guanyaven  9 a 13 
i que aquesta distància al mar-
cador ses va incrementar enca-
ra més al començament de la 
segona part amb un parcial de 
0-6, que deixava el partit pràc-
ticament sentenciat. S’arribaria 
al final amb el 16-26. Cal lamen-
tar l’expulsió d’Erika Graciani en 
veure la targeta vermella conse-
qüència de tres exclusions, i la 

targeta blava a la portera Marta 
Gàlvez amb el partit ja finalitzat.  
RESULTATS CH. AMPOSTA:
CADET FEMENÍ. Sant Esteve 19- 
Amposta “Naturebre” 21
INFANTIL FEMENÍ. Amposta 12 - 
H. Lleida Pardinyes 15. INFANTIL 
MASCULÍ. Amposta 39 - H. Llei-
da Pardinyes 27. ALEVÍ MIXT. Po-
blenou 12 – Amposta 4

L’Amposta Lagrama va 
perdre a casa

Les Vinyes del Convent 
Cantaires Tortosa CSIT 

2019 va perdre a casa contra el 
Molins, rival directe (72-74).  
Després d’un bon primer quart 
de l’equip tortosí, en el segon, en 
els darrers minuts, un parcial de 
0-8 i dos triples dels visitants els 
van posar amb avantatge (33-
43). En el tercer quart, l’eficà-
cia del Molins amb els triples va 
mantenir les distàncies. Però en 
el darrer quart, els ebrencs van 
estar encertats ofensivament i 
van acostar-se al marcador te-
nint la darrera opció per poder 
guanyar però l’atac es va esta-
vellar contra la defensa visitant. 
També cal dir que el baix per-

centatge en tirs lliures (14 de 27) 
va sentenciar al CB Cantaires.
D’altra banda, informar que el 
CB Cantaires, segons els esta-
tuts, convoca eleccions després 
d’acabar el mandat de 6 anys.  La 
junta ha acordat convocar-les i 
per això es farà una assemblea 
extraordinària que se celebrarà 
el dia 6 de maig, a la sala d’actes 
del Casal Tortosí (17.30h).
Finalment, dir que diumenge 
passat es va fer al pavelló del 
temple (dins del 50è aniversari) 
un partit de la lliga catalana de 
bàsquet en cadira de rodes. Es va 
lliurar una samarreta del 50è ani-
versari al  capità de cada equip i 
van haver altres activitats. 

POLIESPORTIU

L’ENDUBITEM BTT 
recorda  a Jordi Rovira

Des del CE Montaspre, 
organitzadors el diumenge 

2 de març  de l’ENDUBITEM 
una prova de l’Open d’Espanya 
i Copa Enduro Catalana de 
BTT, han volgut donar el nom 
del recentment  desaparegut 
Jordi Rovira i Berengué a un 
dels trams pel que passaran 

tots els participants de la cursa.
La nova sendera s’anomenarà 
ROVIRA i el passat cap de set-
mana es va posar el cartell que 
“sempre el recordarà”. Des del 
club de Bítem s’ha volgut retre un 
homenatge a “una gran persona, 
amic i membre de la Junta del 
nostre Club”. (ebredigital.cat)

El sènior femení ha de 
vèncer el líder Cardedeu
L’aleví/infantil masculí del 

Centre Esports Tortosa va 
perdre amb el Móra la N. 28-36. 
L’infantil masculí va guanyar el 
KH7 Granollers At. per 29-20, 
recuperant-se de la derrota de la 
jornada anterior i mantenint-se 
al cim classificatori.  L’infantil 
femení va empatar a casa con-
tra Sants ‘Verd’ 21-21. El cadet 
femení va caure a la seva pista 
contra el Palautordera (27-37). 
Gran primera meitat però a la 
represa les visitants es van im-
posar. Foren superiores. El cadet 
masculí va perdre contra el Vi-
lamajor per 25-27. Partit igualat 
en el que els locals guanyaven a 
poc del final (23-21)però la reac-

ció dels visitants els va permetre 
capgirar el marcador. El juvenil 
masculí va caure per 21-23 con-
tra el Bonanova. El sènior feme-
ní va vèncer a 16-23 a Rubí on 
només valia la victòria. Demà re-
bran el líder Cardedeu a qui tam-
bé han de guanyar per optar a la 
segona fase. Finalment, el sènior 
masculí va perdre contra un ri-
val directe per evitar el descens, 
la Garriga (21-29). Els locals no 
van estar encertats ni en atac ni 
en defensa i els visitants no van 
patir per conservar l’avantatge i 
acabar guanyant.
Tot la jornada, intensa i emotiva, 
es va disputar en el marc de les 
16 hores d’handbol Joan Obiol. 

Maijó debuta amb 
Espanya amb un bronze
Adam Maijó va competir 

a un excel·lent 
nivell en la seua estrena 
internacional amb la 
selecció espanyola.
L’atleta de Batea de 18 anys, es 
va penjar la medalla de bron-
ze en la Trobada Internacio-

nal sub-20 en pista coberta 
de Minsk. A la primera jorna-
da, Maijó, que va formar part 
de la llista de 24 atletes que 
representen la selecció espa-
nyola, va finalitzar en tercera 
posició, sent el més jove dels 
competidors. (ebredigital.cat)
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EQUIP DE LA SETMANA
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EQUIP DE LA JORNADA

· Si l’Ascó renúncia a Tercera 
divisió o baixa a la 1a catala-
na també podria renunciar a 
aquesta categoria i jugar la 
següent temporada a la 2a 
amb la qual cosa poden ha-
ver 7 descensos (o caldria fer 
un grup de 19). Es pot donar la 
paradoxa que la Rapitenca o 
un altre club pugués adquirir 
la plaça de la Tercera divisió, 
si l’Ascó se salva, com va fer el 
propi Ascó amb el Benavent, 
però això és molt complicat.
· Darrer fitxatge de la Rapiten-
ca, Enric Vega, davanter de 
21 anys. Ha jugat al Balaguer, 
Terrassa, Castelldefels, Sant 
Cristóbal i Montañesa. En po-
ques setmanes ja es porten 6 
fitxatges. Hi haurà una baixa i 
pot haver-hi alguna alta més.
· La setmana passada el porter 

senienc Kevin va aturar un al-
tre penal. Li han xiulat 6 penals 
i 4 els ha parat,
· L’Ascó fa poques setmanes 
va donar la baixa al davanter 
Sardà que no va acabar de res-
pondre. Va fitxar pel Vilafranca 
i diumenge va ser el botxí de 
l’Ascó, marcant un gran gol 
que fou l’1-0.
· Així està el futbol: cada ve-
gada els estadis més buits. La 
setmana passada a Sabadell 
només 2055 espectadors dels 
que 74 van pagar entrada. Una 
recaptació de 940 euros. Per 
sort, a l’Ebre, en proporció, els 
aficionats van en bon nombre 
als camps.
· Felipe i Dilla van fitxar per la 
Rapitenca i els dos per rebre 
la baixa van haver de pagar 
diners de la seva butxaca.

TOP SECRET

· És molt difícil fer una traves-
sa per als ascensos. Aquest any 
veig com a favorits al Batea, 
Rapitenca B, Flix i Perelló, tot i 
que aquests dos últims tenen el 
problema de tenir una plantilla 
curta.
· La Cava ja no pot perdre un 
partit més si vol aspirar a l’as-
cens, últimes 4 jornades (sense 
comptar el partit d’ahir dijous 
nit contra el S. Bàrbara) zero 
victòries i depèn de que els 4 
primers fallin gairebé tots.
· El Sant Jaume des que va co-
mençar la temporada ha tingut 
8 baixes de jugadors i, a més, 
actualment té sis lesionats. Sort 
que disposen, quan pot jugar, 
d’Edu Albacar que ja ha dispu-
tat 9 partits i ha fet sis gols.

TERCERA EN OFF

· Tornel, Buera, Àlex López i 
Richard, del filial, han debu-
tat amb el primer equip de la 
Rapitenca aquesta campanya. 
Diumenge va fer-ho Beranuy.
· Diuen que és tan important 
tenir una bona defensa com 
una bona davantera. El Valls, 
23 jornades i només 12 gols 
encaixats.
· 8 jornades porta sense gua-
nyar el Móra la Nova, però en 
la 25 comença la seva lliga 
amb rivals directes, tot i que 
en aquest campionat tots els 
rivals poden guanyar.
· A Tortosa fan números per-
què creuen que poden fer la 
promoció; per mi les possi-
bilitats només són d’un 20%. 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

· Un home que estima el fut-
bol Enric Galve “Ito” secretari 
tècnic del Jesús i Maria. Hà-
bil, actiu, explosiu, passional...
li demanen que es presenti 
com a president però ell pre-
fereix la parcel.la esportiva. 
Es comenta que pot rebre en 
el futur una oferta de la Cava 
com a secretari tècnic. Està 
clar que amb poc pressupost 
fa equips molt competitius.
· El jugador més veterà del Vi-
lalba, Abdul, a més és mister. 
Sense ell no hi hauria futbol 
en aquesta localitat.
·  A Gombau, en la seva jubi-
lació esportiva, li agradaria en-
trenar l’Amposta. Ja va estar al 
futbol base i va ser coordinador 
(1996-2003) i va dirigir uns par-
tits al primer equip. Futur mister 
o futur president?

Però el Catllar no és el de la 
primera volta; en les últimes 
6 jornades només ha guanyat 
tres partits.
· Gran treball de Xavi Cid a 
l’Amposta. Des que va aga-
far-lo a la jornada 10 és el 
segon millor equip amb 38 
punts, 10 victòries, dos em-
pats i dues derrotes per 1-0.
· La Sénia tenia sancionat a 
Gerard i, a més, 4 baixes de 
titulars per lesió. Va acabar el 
partit amb 4 juvenils. Últimes 
11 jornades, només 3 victòries. 
Vindran temps millors.
· La lliga per la part baixa cada 
vegada està més complicada. 
Dels últims 8 classificats, no-
més un va guanyar.

· Molinos, míster del Perelló, 
no està Satisfet. No demana 
grans fitxatges però sí tenir 
una plantilla més àmplia, i no 
dimiteix perquè vol molt al seu 
club. La imatge del líder dis-
sabte a Roquetes, amb el por-
ter Manel de jugador de camp 
uns minuts, no va ser bona. 
· L’àrbitre no va estar a l’altura 
del gran partit que fou el Ra-
pitenca-Aldeana. Chimeno va 
fallar un penal en Afegit. Pot-
ser per l’emoció de marcar 
un gol després del seu retorn. 
L’equip de Ramon no està fi; 
últimes 8 jornades, només 
dues victòries.
· Toni Ondozabal va fitxar per 
l’Aldeana després de ser baixa 
a Valls.

LIDERATGE DEL FUTBOL EBRENC PER TEMPORADA

TEMP 1 2 3 4 5

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

RAPITENCA

AMPOSTA

AMPOSTA

ROQUETENC

ASCÓ

ASCÓ

RAPITENCA

TORTOSA

TORTOSA

AMPOSTA

AMPOSTA

RAPITENCA

RAPITENCA

LA SÉNIA

RAPITENCA

ROQUETENC

ROQUETENC

AMPOSTA

AMPOSTA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

ULLDECONA

ROQUETENC

RAPITENCA

AMPOSTA

ROQUETENC

J CATALÒNIA

J CATALÒNIA

ROQUETENC

ROQUETENC 

ROQUETENC

ASCÓ

LA SÉNIA

LA SÉNIA 

LA SÉNIA

J CATALÒNIA

ROQUETENC

ROQUETENC

R-BÍTEM

J CATALÒNIA

R-BÍTEM

CALSINA
(Amposta)

CHIMENO
(Rapitenca B)

BARRI
(Rapitenca) RAMIREZ

(Ampolla)

YURI
(Flix)

AITOR ARASA
(Camarles)

ÀLEX ALMESTOY
(Batea)

MIGUEL
(Tortosa)

SAUL
(S. Bàrbara)

ALEJANDRO AYESTAS 
(Corbera)

COSIDO
(Catalònia)

SERGI BEL
(R Bítem)

JORDI VALLS
(Roquetenc)



22 gastronomiaDIARI MÉS EBRE • divendres, 1 de març / 2019

PREPARACIÓ:

Engeguem el forn a 175 °C. En 
una olla es fon el formatge bar-
rejant contínuament per vigilar 
que no es cremi i s’enganxi a les 
parets. En un bol, i tirem els 3 
ous i el sucre. Barregem bé fins 
que quedi una barreja amb una 
miqueta d’escuma. Hi afegim la 

PASTÍS  
DE FORMATGE

INGREDIENTS 

• 3 ous grans
• 3 iogurts (combinar natu-

rals i de llimona)
• 250 g de formatge tipus 

“Philadelphia”
• 120 g de farina
• 150 g de sucre
• 2 culleradetes de llevat
• 1 llimona (en filets prims) 

optatiu
• mantega per al motlle

farina i el llevat tamisats i la resta 
dels ingredients (el formatge i els 
3 iogurts i, si us agrada, les tires 
de llimona). Deixem reposar la 
barreja uns minutets mentre en-
greixem un motlle amb la mante-
ga. Ho posem al forn uns 35-50 
minuts fins que en clavar un palet 
de fusta no surti humit. Molt 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

XXX XXX XXX

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

La Lluna a Capricorn 
et fa mostrar-te més 
propera. Urà a Taure, 
entrant a la teva 
Casa V, preveu una 
etapa de desco-
bertes associades 
als talents. Noves 
formes de diversió.

aquari
21/01 al 19/02

En aquests dies et 
pots trobar donant 
part del teu temps 
i diners a persones 
necessitades. El Sol 
proper a Neptú al 
sector II, indica que 
et desprens de cert 
materialisme.

sagitari
23/11 al 21/12

Urà entra al teu 
sector laboral i de la 
salut. Si vens d’una 
etapa tranquil· la, co-
mença el moviment, 
i amb ell, l’estrès. 
Sorpreses assegura-
des amb aquest llarg 
trànsit.

escorpí
24/10 al 22/11

La conjunció de Plutó 
amb el Node Sud, 
t’inclina a la repetició 
de patrons antics. 
Observa què passa 
quan fas el mateix 
de sempre i seràs 
conscient dels canvis 
necessaris.

balança
24/09 al 23/10

Venus ha entrat a 
Aquari i se situa al 
sector dels amors, 
dels fills, de la diver-
sió... Etapa per viure 
un oasi de plaers, 
que pot ajudar-te a 
equilibrar el moment 
present.

àries
21/03 al 20/04

Aprofita el trànsit 
de Mart a Taure, 
que t’atorga més 
paciència per assolir 
aquells reptes que et 
demanen temps. So-
bretot pel que té a 
veure amb el sector 
professional.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna a Capricorn 
i tocant a Saturn i 
Plutó, fa pensar en 
moments d’intros-
pecció, de silenci. 
Els viatges per mar 
o una escapada a un
balneari poden ser 
bons aliats.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri a punt d’en-
trar a la Casa VIII, 
convida a la reflexió 
sobre algunes pors i 
de com et relacio-
nes. Si hi ha quelcom 
que pots millorar, 
comences a ser-ne 
més conscient.

taure
21/04 al 21/05

Urà entra al teu 
signe, el dia 6 de 
març, on restarà 7 
llargs anys. Entres en 
una etapa que pot 
marcar un abans i 
un després a la teva 
vida. És hora de 
passar a l’acció.

peixos
20/02 al 20/03

Amb el Sol, Mercuri 
i Neptú al teu signe, 
ets l’ànima de la 
festa. Oportunitats 
d’avançar no man-
quen. Pots mostrar 
interès a tornar a 
tenir contacte amb 
velles amistats.

lleó
24/07 al 23/08

Mart ja circulant per 
la Casa X, i amb l’en-
trada d’Urà, s’activa 
el sector profes-
sional. Si estaves 
a l’espera d’iniciar 
algun projecte, es 
pot donar el tret de 
sortida.

bessons
02/05 al 21/06

S’acaba l’etapa de 
Mercuri a Peixos i 
ben aviat entra a 
Àries. Reprendràs 
algunes activitats 
que havies deixat 
aturades. També la 
teva ment funcionarà 
a més velocitat.

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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Hem d’estar al carrer pendents 
de les opinions, dels problemes 
emergents i les crítiques. Hem 
d’estimular sobretot aques-
tes últimes perquè ens ajuden 
a créixer i hem de facilitar vies 
per a que els nostres veïns ens 
transmetin la seva opinió. No 
hem de tenir cap temor a la 
participació. Ens permet cre-
ar una matriu de relacions im-
prescindibles per millorar el dia 
a dia dels nostres pobles.

Per a les properes eleccions 
municipals es torna a pre-
sentar per alcalde. Per què?
Uns mesos després de comen-
çar el meu cicle polític a l’Ajun-
tament d’Alcanar vaig llegir un 
llibre de Ken Robinson titulat 

L’entrevista permet conèixer 
l’alcalde/alcaldessa, de 

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

Avui entrevistem a Joan Roig 
(1983) que és, des del passat 
mes d’octubre 2018, l’alcalde 
d’Alcanar. Roig ha estat regidor 
a l’Ajuntament d’Alcanar des de 
l’any 2011 al capdavant de re-
gidories com Participació Ciu-
tadana, Salut, Joventut o Gent 
Gran i, al llarg de la seua trajec-
tòria, també ha format part de 
diverses entitats locals.

En poc més de quatre mesos 
al capdavant de l’alcaldia 
ha impulsat, a través del Re-
glament de participació ciu-
tadana; la  constitució d’un 
Consell Consultiu, càpsules 
participatives i altres fór-
mules de participació i d’ac-
cés a la gestió municipal, 
com el Registre Ciutadà, els 
Pressupostos Participatius o 
l’Agenda Ciutadana. És im-
portant per a vostè aquesta 
implicació de la ciutadania? 
Per què?
La majoria dels conflictes es 
poden resoldre obrint proces-
sos de participació que s’anti-
cipin i que previnguin aquestes 
situacions. Però inclús un cop 
obert el conflicte, es pot pal·liar 
i reconduir amb un humil acte 
de constricció, reconeixent que 
potser l’Ajuntament o qualsevol 
altra administració pública hagi 
actuat sense tenir en compte 
l’opinió de la gent. Només cal 
posar en marxa un procés de 
participació on es redireccio-
nin i es debatin els assumptes 
d’interès general. Està clar que 
hi ha assumptes estratègics que 
són responsabilitat del Ple Mu-
nicipal, la Junta de Govern o el 
propi alcalde, però mai hem de 
deixar de banda l’obertura de 
processos de participació a la 
ciutadania.

“The Element”. El recordo sem-
pre que em pregunten: per què 
et dediques a la cosa pública, 
per què vols ser alcalde? Doncs 
bé, l’Element segons Robinson, 
és el punt d’encontre entre les 
aptituds naturals i les inclinaci-
ons personals. Quan això pas-
sa, quan conflueixen capacitat 
i vocació, vius amb el màxim 
entusiasme l’exercici del càrrec 
públic, focalitzes la teua aten-
ció i la teua vida en el benestar 
dels teus veïns i veïnes. Quan 
vaig assumir l’alcaldia, vaig 
abraçar plenament el meu “ele-
ment”. Vaig sentir que confluï-
en les coses que m’agrada fer i 
que, per aquesta mateixa i pre-

cisa raó, les intento fer sempre 
amb la màxima dedicació, rigor 
i excel ·lència. Em sento hu-
milment preparat i amb la vo-
cació de servei als meus veïns 
i veïnes intacta, vull continu-
ar exercint-la amb esperança, 
passió, intensitat i optimisme. 
M’apassiona el que faig, penso 
que puc ser útil i per això vull 
continuar sent alcalde.

Quins seran els eixos i prin-
cipals projectes del seu pro-
grama?
El nostre programa posa l’ac-
cent en una major intervenció 
del ciutadà en els afers públics. 
Això ha de seguir sent la corret-
ja de transmissió que impulse 
amb força tots i cadascun dels 
passos que fem com a poble. 
I aquests passos s’emmarquen 
dintre de cinc grans eixos d’ac-
tuació: neteja del municipi, les 
persones, els sectors produc-
tius, l’economia i l’urbanisme.
Ens hem marcat com a objec-
tiu canviar l’aspecte dels carrers 
del nostre poble. Actualment, 
els actes d’incivisme i la man-
ca de sensibilitat fan que molts 
dels carrers del nostre poble es 
vegin bruts i abandonats. Vo-
lem revertir aquesta situació 
i aquesta sensació. Seguirem 
impulsant l’Alcanar que ha de 
venir. Estem treballant per a 
desenvolupar l’àmbit del Codo-
nyers, un projecte d’urbanitza-
ció complex que ens permetrà 
dignificar els carrers de l’entorn 
dels centres educatius i el pa-
velló municipal.
I alhora ens centrem en aixecar 
el nou auditori municipal, un 
equipament que tots esperem 
amb moltes ganes perquè do-
narà resposta a les necessitats 
del teixit associatiu i cultural del 
nostre poble. 
Continuarem treballant per 
crear un poble obert, un poble 
que s’embranqui en projectes 
de dinamització econòmica i 
turisme, fent bascular la balan-
ça cap a l’activitat econòmi-
ca industrial i comercial sense 
deixar de vetlar pel sector pri-

mari. Un poble que cree talent, 
però que també generi siner-
gies per a retenir-lo. Un poble 
on l’educació i la cultura siguen 
pilars fonamentals. I La nostra 
intenció, a pocs mesos de les 
eleccions municipals, és deixar 
un ajuntament sanejat, sense 
hipoteques, amb 0 endeuta-
ment. Una mostra del com-
promís d’este equip de govern 
per gestionar els diners de tots 
d’una manera rigorosa, seriosa, 
prudent i responsable durant 
el proper mandat, si la gent ho 
considera oportú.
Així mateix, per a afrontar els 
grans reptes del municipi oferim 
diàleg, esperit de col·laboració i 
mà estesa a tots els partits de 
l’oposició que compartisquen 
los nostres valors basats en 
l’honestedat i el rigor. Perquè 
aquí la prioritat, el que està per 
damunt de totes les coses, és el 
benestar de la nostra gent. Per 
damunt de tot.

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?
Des del municipalisme; tenim 
una gran tasca a fer tant pel 
que fa al futur de les Terres de 
l’Ebre com al del país. Els po-
bles ebrencs tenim problemà-
tiques comunes específiques 
que difereixen substancialment 
de les que pateixen els munici-
pis de l’àrea metropolitana per 
posar un exemple. Més enllà 
de garantir uns serveis públics 
de qualitat, crec que des de 
l’Ebre els ajuntaments hem de 
fer pinya per reivindicar el su-
port a sectors estratègics com 
són l’agricultura, potenciant la 
producció agrícola de proximi-
tat o l’ecoturisme. També hem 
de fer un esforç per potenciar 
la marca reserva de la biosfera, 
un segell que ens situa al mapa 
internacional.

Què opina de la situació po-
lítica actual?
La situació política actual amb 

«PLANTEGEM
UNA MAJOR
INTERVENCIÓ
DEL CIUTADÀ
EN ELS AFERS
PÚBLICS DE LA 
POBLACIÓ»

presos i preses polítiques, exi-
liats i exiliades és molt com-
plicada i ara estem enmig d’un 
judici a la democràcia. Ni els 
membres del govern català 
processats, ni Jordi Cuixart, ni 
Jordi Sánchez han comès cap 
delicte penal. Des d’ERC sem-
pre ens hem mostrat oberts al 
diàleg i mai ens hem aixecat de 
cap taula de negociació, però al 
davant tenim uns representants 
de l’Estat que ni tan sols volen 
escoltar les nostres propostes. 
Malgrat tot, persistirem i insisti-
rem en la necessitat de dialogar 
per trobar una solució política. 
Sense perdre mai de vista els 
nostres objectius. Som Esquer-
ra Republicana de Catalunya i fa 
més de vuitanta anys que llui-
tem per la república catalana.

Quin missatge donaria als 
seus conciutadans i conciu-
tadanes?
Actualment no ho estem pas-
sant bé. Les pluges torrencials 
de l’octubre i la crisi del cítric 
ens han colpejat amb molta 
força. Però ara és lo moment 
d’agafar impuls i passar pàgina.
Amb l’entrada de la primavera, 
veurem sortir el sol més que 
mai i, de ben segur, que ence-
tarem aquesta nova etapa amb 
la màxima il·lusió, esperança i 
optimisme. El meu compromís 
amb el vostre benestar és ferm 
i treballaré cada dia, em deixa-
ré la pell per construir l’Alcanar 
i les Cases del futur que hem 
somiat junts tantes vegades. Un 
futur esperançador, amb pro-
jectes estratègics que no tin-
dran resultats demà, però que 
són cabdals per construir el mi-
llor lloc on viure. Un poble amb 
una economia diversificada, 
amb equipaments i infraestruc-
tures que cobreixin les neces-
sitats de la nostra gent. Un po-
ble on segueixi regnant la pau 
social i política. Amb el cap ben 
alt, el cor bategant intensament 
i els passos ferms de tots els 
canareus, canareves, casencs i 
casenques.
Seguim fent camí.

JOAN 
ROIG
ALCALDE D’ALCANAR


