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A

vui 8 de març és el Dia
Internacional per als
drets de les dones formalitzat
per les Nacions Unides el
1977, el Dia Internacional de
la Dona té el seu origen en
les lluites dels treballadors/
ares i sufragistes de principis
del segle XX, per a millors
condicions laborals i el dret
al vot.
És un dia d’esdeveniments a tot
el món i una oportunitat per fer
un balanç de la situació de la
dona en l’actualitat. El dia 8 de
març no només és el dia de la
dona, és el dia on es commemora la lluita històrica que han
viscut les dones per igualar els
seus drets, per donar-li valor a

la seva veu. Es lluita per la dignitat, l’honor i el vot. Es lluita
contra la discriminació en tots
els sentits, contra la manipulació, el menyspreu i la desigualtat. És lluita per la justícia
i la pau. Valorem a les dones!
Actualment les dones segueixen discriminades en una bona
part del món tot i els avenços
que la igualtat de gènere ha firmat recentment en nombrosos
països. Una igualtat completa
suposa que la dona ha de ser
igual que l’home davant la llei, a
casa seva, a la feina i en l’entorna públic. Un informe diu que
tot i que la violència domèstica
és delicte en 125 països encara hi ha més de 603 milions de

dones que viuen en estats on
no es considera un crim i que
encara hi ha 2.600 milions de
dones que viuen a llocs on la
violació marital tampoc no està
criminalitzada. Si ens fixem en
l’ambient laboral, podem veure
que 117 països tenen una llei a
favor de la igualtat de sous entre homes i dones tot i que, en

la pràctica, les dones segueixen
cobrant fins a un 30% menys
que els seus companys homes.
Frenar aquesta desigualtat també suposa canviar la cultura popular i els estereotips. Per altra
banda també és veritat que els
homes també pateixen abusos,
violència, etc... Per què no surt
a les notícies?
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A

questa setmana han
començat els treballs
per instal·lar la senyalització
turística a la pujada al Port.
Es tracta d’una actuació que du
a terme la Mancomunitat Tortosa-Roquetes per donar informació addicional als visitants
d’aquest espai natural, especialment pel que fa a la pràctica
esportiva vinculada amb el ciclisme. La senyalització s’està instal·lant a cada punt quilomètric
de l’ascens, començant des de
la primera rampa, al barranc de
Farrubio, fins a arribar al cim de
Caro. En total, 13,8 quilòmetres
de recorregut, amb un desnivell
acumulat de 1.167 metres. Els

indicadors expliquen el desnivell
del tram i l’altitud sobre el nivell
del mar. L’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, i l’alcalde de Roquetes, Francesc Gas, han visitat
aquest dilluns les tasques de col·
locació dels senyals i han coincidit a destacar l’aportació que
representa: “amb aquesta actuació fem un impuls destacat per
potenciar el turisme i l’activitat
ciclista al Port”, ha explicat Roigé.
I és que, segons ha recordat Gas,
cada any són moltes les persones que venen expressament per
fer l’ascens al Port “des de molts
punts de l’Estat espanyol”.
El cost de l’actuació se situa en
una mica més de 6.600 euros.

‘

Tortosa, ciutat del
Renaixement’ esdevé la nova
marca turística de la ciutat.
El disseny del logotip, de
Marta Viladrich, juga amb la
sinuositat del riu i pren com
a element central un símbol
present als Reials Col·legis.
La marca es presenta amb un logotip, que ha dissenyat Marta Viladrich.
La nova imatge formarà part de
les campanyes de promoció turística que es duran a terme en els
pròxims mesos per atraure nous
visitants a la ciutat. Des de l’àrea
de Turisme remarquen que l’elecció de la destinació que fan els tu-

ristes es basa, en la major part, en
una decisió de caire emocional,
més que racional. Es per aquest
motiu que han volgut renovar la
marca, per impactar el potencial
client. La finalitat és posar de relleu una destinació de caire cultural, però que representa una
oferta que va molt més enllà, ja
que es vol posar en valor també
els diferents actius naturals de
l’entorn, al cor de la Reserva de
la Biosfera i a tocar de dos parcs
naturals, així com donar major
protagonisme al riu. A l’imatge,
l’alcaldessa Meritxell Roigé, el
regidor de Turisme, Josep Felip
Monclús i Marta Viladrich.

a portada
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8-M
El Parlament, ahir, va decidir donar suport a la vaga
feminista amb el vot de tots els grups excepte el PPC
Avui, dia 8 de març, s’han convocat diferents manifestacions
pel Dia Internacional de les dones arreu del territori. Les dones
de tot el món estant convocades a una vaga feminista amb
el lema: “Ens aturem per canviar-ho tot. Cap pas enrere”.
Un dia per recordar una llarga
genealogia de dones activistes,
sufragistes, sindicalistes, dones
grans, joves, migrades, lesbianes,
transsexuals, tu, jo, natros, persones que exigeixen canvis.
A pràcticament tots els pobles
i barris de casa nostra se sortirà

al carrer per fer visibles les demandes, les reivindicacions, els
treballs de les dones, perquè
segueixen marcades per les desigualtats, per les violències, per
la precarietat, per les exclusions
socials i laborals, pels desnonaments, pel racisme...
Dones diverses amb identitats
múltiples i de totes les edats posaran veu a les que no hi són, a
les dones assassinades, les preses, les que es van quedar a les
fronteres, les que es van quedar
al mar mediterrani i a tots els
mars. Amb el més absolut sentit

comú i tothom unit amb un crit
per totes les dones: Ni un pas
enrere. cendència jurídica i no
suposava donar validesa al resultat del referèndum”.
El Parlament, ahir dijous, va decidir donar suport a la vaga feminista amb el vot de tots els grups
excepte el PPC. Així mateix, el
Parlament va manifestart el seu
rebuig a iniciatives com les del
bus ‘Hazte Oir’ perquè pretenen
“menystenir les violències masclistes” i constitueixen un “endarreriment en lluita pels drets
de les dones”.

CAMBRA DE COMERÇ

Primeres dones sufragistes, l’any 1867, a la Gran Bretanya.

SOCIETAT

Josep Maria Chavarria no optarà a Solidaritat amb un
xiquet de Deltebre
la reelecció com a president
E

l president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José
Maria Chavarria, no optarà
a la reelecció en el procés
d’eleccions camerals que s’ha
iniciat.
A Tortosa, s’han tancat per consens els grups d’empreses, de la
patronal i l’empresariat que formaran la Junta i al maig s’escolliran les cinc empreses de major
aportació voluntària.
L’elecció de president i el comitè
executiu es farà a final de juny.
La Cambra de Tortosa segueix
pressionant, juntament amb la

L

de Terol, pel desdoblament de
l’N-420 i demana al Govern el de
l’Eix de l’Ebre, la C-12. L’ens cameral veu bé l’aplicació d’un imposti vinyeta quan s’alliberi l’AP-

7 si es paga a tot l’estat espanyol.
Per tant. en els propers mesos es
definirà la nova junta directiva a
la Cambra de Comerç de Tortosa.

a família de Deltebre
que dimecres va fer una
crida en recerca de donants
del grup sanguini A per al
tractament del seu fill afectat
per una greu infecció, va
confirmar ahir que ja compta
amb els donants necessaris
per dur a terme el tractament.
Des que va fer-se públic el missatge, centenars de mostres
d’extracció es van succeir a les
xarxes i a tots els mitjans.
Va ser en poques hores que el
nombre de donants necessaris ja
estava complert. Una situació, tal

com informa ebredigital.cat, que
va fer que Lucia Lliso Franch es
mostrés completament agraïda:
“moltíssimes gràcies a tothom
per compartir i preocupar-vos
per l’estat del meu fill. Ho hem
aconseguit. Moltíssimes gràcies
a tots per la solidaritat que heu
mostrat“.

4

tortosa
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NOTÍCIES
BREUS
DETINGUT PER
FURTAR
La Policia Local ha detingut
aquest dimecres un home, amb
residència a Castelldefels, com
a suposat autor de diversos
delictes de furt en establiments
comercials del centre i Temple.
A través del canal de whatsapp que la Policia té amb els
comerços adherits, s’ha rebut
l’avís que havien acabat de
cometre un furt en un estanc.
Amb la descripció, els agents
l’han pogut detenir prop de
l’estació d’autobusos. Durant
l’escorcoll, la Policia ha trobat
productes que el detingut
hauria furtat d’almenys dos
comerços més.

TORTOSA
ENGLISH
FESTIVAL
La sèptima edició del Tortosa
English Festival tindrà lloc del
14 al 17 de març. Una de les
novetats és un concurs entre
tots els aparadors comercials
que s’engalanen amb motius de
Saint Patrick.

NOU ESPAI DE LA
JOTA

URBANISME
L’Ajuntament obté la cessió gratuïta de l’antic
col·legi dels Josepets durant 30 anys
U

na de les mocions que
no va prosperar al ple de
Tortosa, però que va generar
debat va ser la proposta de
Movem d’adquirir l’antic
col·legi de Sant Josep. Hores
abans l’alcaldessa va anunciar
la cessió gratuïta pels propers
30 anys. Jordan ho va titllar
“d’electoralista” i el regidor
Joaquim del Pino va remarcar
que portaven molts mesos
treballant-hi.
L’acord amb la Germandat de
Sacerdots Operaris Diocesans
permet l’ús del col.legi com
equipament municipal de caràcter social, cultural o esportiu.
De les nou mocions presentades

pels grups al ple només dos van
tirar endavant. Una d’elles presentada conjuntament per totes
les formacions, menys la CUP, a
proposta dels sindicats per donar suport al Dia Internacional
de les Dones. En la mateixa línia,
la formació anticapitalista demanava l’adhesió a la vaga feminista d’avui 8 de març. Aquesta
però no va prosperar.
Segons informació d’ebredigital.
cat, l’altra de les propostes que
va veure llum verda va ser la presentada pel PP per reactivar els
locals comercials. Però no van
prosperar les del PSC que instaven a garantir el servei de pediatria i la continuïtat dels centres

La candidatura d’ERC-Tortosa
Sí fa pública la incorporació de
Pau Galiana a la llista per a les
eleccions municipals. Galiana
és un dels promotors de la plataforma Tortosa Sí, juntament
amb Pilar Caballé qui també
s’afegeix a la candidatura.

CANDIDAT DEL PP
Tonyo Vallès Lluís serà el
candidat del PP a l’alcaldia de
Tortosa a les eleccions. Té 51
anys, està casat i és pare de
dos fills. Professionalment és
administratiu de l’ICS. També
és monitor d’spinning i gestiona un estanc.

Façana antic col.legi Sant Josep.

URBANISME

PREMIS

Acord amb Adif pels
terrenys en desús

12è Premi Federico
Mayor Zaragoza
E

Aquest dissabte ha obert portes l’Espai de la Jota. L’equipament ocupa un dels pavellons
del Museu de Tortosa, a
Remolins.

INCORPORACIONS
D’ERC-TORTOSA SÍ

de treball.
D’altra banda, el pasdoble ‘Tortosa’ amb música del mestre
Monclús i lletra de Josep Faiges
s’ha convertit en l’himne oficial
de la ciutat.
La proposta va comptar amb el
suport de tots els grups, menys
la CUP que es va abstindre, argumentant que la lletra no representa l’actual societat tortosina.
Tampoc va prosperar la d’impulsar la recollida de residus amb
incentius; la de redactar una
nova ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
de companyia; i la de pavimentar
la plaça de l’Ajuntament.

L

’Ajuntament de Tortosa
i Adif han arribat a un
acord per l’alliberament dels
terrenys en desús a l’estació.
L’alcaldessa Meritxell Roigé va
detallar que les negociacions
ja estaven molt avançades amb
l’anterior titular de la secretaria d’Infraestructures, del Partit

Popular, i que es van haver de
reiniciar amb el Partit Socialista.
D’altra banda, el candidat republicà, Xavier Faura, va titllar
d’electoralista l’acord de cessió
dels terrenys de la Renfe. Faura
ho va dir en un acte en què va
estar acompanyat per Joan Tardà (plana 10).

SANT FRANCESC GIL
DE FEDERICH: UNES
FESTES SOLIDÀRIES

un cap de setmana ple d’actes. I
ens enorgulleix reforçar els sòlids fonaments dels valors que
representem i en l’ajut i suport
de tots. Agrair l’esforç de la gent
de la nostra Associació en compartir les nostres arrels cristianes, en el seu treball de carrer
i en poder aconseguir objectius
de solidaritat amb el més necessitats amb l’entrega a Càritas
d’una aportació de 1.450€”.

Desprès que durant un cap de
setmana de gener s’hagin celebrat “els actes relatius a les
Festes Solidàries de Sant Francesc Gil de Federich, només
ens cal reafirmar el que ja sabíem: Tortosa és Solidària. Fou

n la 12ena edició s’han
presentat 65 treballs, 7 en
la categoria 1 cicle superior
d’Educació Primària i Primer
cicle d’Eso; 32 en la categoria
2, Segon cicle Eso; en la
Categoria 3 de batxillerat i
cicles formatius, 23 vídeos
i 3 en categoria 4, entitats,
institucions i altres. Del total,
20 són ebrencs.
El Premi Federico Mayor Zaragoza és un concurs de creació de
clipmetratges Salvem el Planeta
“Actuem ara, demà pot ser tard!”
El dissabte 16 de març podrem
veure els curtmetratges guanyadors, a l’auditori (11 hores).

amposta
CULTURA
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POLÍTICA

Incorporacions
Sis cases de pagès
s’obren a ’Art als Patis’ d’Esquerra Republicana

E

ls patis de les cases de
pagès del Poble Nou
s’obriran a la cultura en la
segona edició d’’Art als Patis’.
Aquest any, la música, la dansa, el
teatre, el circ i la poesia prendran
el protagonisme de sis patis del
Poble Nou durant dos dies, demà
dissabte i el diumenge. A l’esde-

veniment hi participen 8 companyies d’arreu de Catalunya, el País
Valencià i Aragó, que es repartiran
en espectacles a Cal Gasso, Can
Gilabert, Can Juvimar, Ca La Pilar,
La Llar de Laura i Lo Segador. Els
encarregats d’inaugurar la jornada seran els músics Pili Cugat i
Carlos Lupprian.

E

squerra Republicana
d’Amposta ha començat a
presentar els primers membres
de la llista electoral.
La primera incorporació és la del
periodista Pep Simó. Nascut a
Amposta, és llicenciat en Periodisme, diplomat en Turisme i té
un Màster en Màrqueting i Pro-

moció Turística. Així mateix, s’ha
presentat a Cristina Sales. Sales
és Graduada Social. Va treballar
durant 10 anys al sector privat en
el món de l’assessorament d’empreses fins al 2006, any en què va
accedir a l’administració pública.
I ahir es va presentar també a
Carla Bonfill.

5

ACTUACIONS DE
MILLORA ALS DOS
POLÍGONS
L’equip de pintura de la Brigada
de l’Ajuntament d’Amposta està
treballant aquesta setmana al
polígon de l’Oriola per millorar
la senyalització hortizontal
d’aquesta zona d’implantació industrial. Una actuació que pinta
fins a trenta passos de vianants,
vint-i-quatre senyals de direcció,
vuit cediu el pas i cinc stops amb
l’objectiu de millorar la mobilitat.
Per la seva part, al polígon de
Tosses es renovarà també el
panell indicatiu amb totes les
empreses implantades. A més,
en aquesta zona s’ha projectat la
reforma de la rotonda d’accés al
polígons (davant dels cinemes),
“que s’adaptarà a les necessitats
de mobilitat que ens han traslladat els empresaris”.
“Els nostres polígons presenten
mancances bàsiques que arrossegaven de molts anys enrere
que calia solucionar per fer-los
més competitius”, reconeix
Tomàs, “ens hem reunit amb
els empresaris; hem escoltat les
seves demanes i hem posat fil a
l’agulla”.

6

baix ebre

DIARI MÉS EBRE • divendres, 8 de març / 2019

NOTÍCIES
BREUS
PLE DE L’AMETLLA
DE MAR
S’aproven canvis al POUM
sobre els costos de transformar l’N-340 en un bulevard.
El pla urbanístic del 2010
contemplava la conversió
de la carretera en una gran
avinguda. Aquesta actuació
estava condicionada, però,
a la construcció del tram
pendent de l’autovia A-7.
Unes obres que, de moment,
no estan projectades. Per
això, i seguint criteris tècnics,
el ple va acordar divendres
passat treure els gravàmens,
respecte a les obres de
transformació de la via, dels
futurs sectors urbanitzables
pròxims. L’aprovació va
comptar amb els vots a favor
de l’equip de govern (ERC +
Compromís per la Cala) i Plataforma Calera, i l’abstenció
del PDeCAT.

RUTA DE LA TAPA,
‘TOT S’HI VAL’
Des d’avui divendres i fins al
17 de març, 17 establiments de
l’Ametlla de Mar oferiran tapa
i beguda per 3 euros. Unes
tapes que es caracteritzen per
la innovació, ja que els bars
tenen plena llibertat en escollir els productes que vulguin
per elaborar-les.

LA TELLERINA,
PROTAGONISTA
L’Ajuntament de Deltebre ha
presentat una nova edició de
les Jornades Gastronòmiques
de la Tellerina, amb les quals,
a banda d’impulsar l’economia
local, es pretén donar èmfasi a
un dels productes més exquisits del territori des d’avui 8
de març fins al dia 24 d’aquest
mateix mes.Les jornades, que
enguany compleixen la seva
tercera edició, són el punt de
sortida dels cicles gastronòmics. D’altra banda, aquest
cap de setmana, a l’Ampolla,
comença la Ruta de Tapes de
l’Ostra Cuinada. Seguirà els
altres caps de setmana de
març.

INFRAESTRUCTURES
El Centre Esportiu del Delta obrirà les seves
portes el proper diumenge dia 17 de març
A

quest mes de març es farà
la reobertura del Complex
Esportiu de Deltebre, rebatejat
amb nom de Centre Esportiu
del Delta amb la voluntat
de seguir “consolidant la
capitalitat del Delta de l’Ebre”,
tal com ha explicat l’alcalde,
Lluís Soler.
De fet, el dia escollit per a la seva
posada és el proper 18 de març,
tot i que el dia anterior es realitzarà una jornada de portes obertes,
a partir de les 12 hores. Per a l’alcalde, la reobertura d’aquest espai “posarà el punt i final a una de
les demandes constants per part
de la ciutadania. Com a govern
municipal no podíem permetre

Visita a les instal.lacions, aquesta setmana.

que Deltebre tingués aquestes
instal·lacions tancades i per això
hem treballat per a què, finalment, el Centre Esportiu del Delta
esdevingui una realitat”. La posada en marxa de l’equipament es

realitzarà amb una sèrie de novetats respecte a quan es va tancar
al setembre de 2014. La urbanització de l’entorn, la renovació del
pavelló esportiu, que durà el nom
d’Andrés Ferri, un dels promotors

del futbol sala de Deltebre i exregidor d’Hisenda del propi Ajuntament, i l’adequació de les pistes
de pàdel, amb coberta inclosa, i
les pistes de tennis i la poliesportiva són les més vistoses.

L’AMETLLA DE MAR

DELTEBRE

Remodelació del moll
de les tonyineres

Aprovat el reglament de
participació ciutadana
L

P

orts està duent a terme les
obres de reordenació a la
tercera alineació del moll on
amarra la flota d’arrossegament
i les embarcacions tonyineres
de l’Ametlla de Mar.
Els treballs adequaran la infraestructura a les demandes dels
usuaris del port i tenen un cost

de 121.000 euros, a executar en
dos mesos. El gerent de Ports
de la Generalitat, el calero Joan
Pere Gómez Comes, va visitar les
obres acompanyat del responsable territorial de la Zona Portuària Sud, Enric Martínez. Les obres
posen punt i final a la reordenació
d’aquest moll pesquer.

SISTEMA PER
MILLORAR EL GUST
DE L’AIGUA POTABLE

millorar-ne el gust, eliminant el
sabor a clor.
L’alcalde de Jesús, Víctor Ferrando, ha remarcat que l’aigua
que se subministra a la població
“és d’una gran qualitat, però que
la normativa ens obliga a afegir-hi clor abans de distribuir-la
a la xarxa”. Ara, amb aquesta
actuació es podrà corregir i se’n
podrà eliminar el gust afegit,
apunta.

L’empresa Aigües de Tortosa
ha implantat un nou servei de
tractament de l’aigua de boca
al dipòsit situat a la partida de
Sant Bernabè, que subministra la xarxa potable del poble
de Jesús. L’actuació permetrà

a sessió plenària del mes de
març ha servit, entre d’altres
coses, per aprovar el reglament
de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Deltebre.
Un document que ha de marcar
les línies que estableixen la participació dels veïns i veïnes en els
diferents assumptes de l’Ajuntament. El plenari també ha aprovat, per unanimitat, la moció de la
CUP Deltebre, subscrita pel PDeCAT, CE – Socialistes per Deltebre i ERC, en suport i adhesió a
la vaga feminista convocada per
avui 8 de març de 2019. La sessió
plenària també ha aprovat el calendari d’actes d’estiu, document

que planifica els diferents esdeveniments que es realitzaran al
municipi durant la temporada estiuenca. Entre aquests destaquen
esdeveniments com les festes
populars, les activitats d’oci per
dinamitzar el nucli de Riumar o el
Deltebre Dansa. De fet, el plenari
ambé ha servir per aprovar, per
unanimitat, el conveni de col·laboració amb el Festival Deltebre
Dansa, el qual enguany arribarà
als 20.000€.
El plenari també ha servit per
aprovar la devolució de més
d’un 15% de les contribucions
especials del carrer Emperador
Carles V.

Visita amb els tècnics d’Aigues Tortosa.

publicitat
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NOTÍCIES
BREUS
DETINGUT
PER ROBAR A
ROQUETES
Els Mossos van detenir
divendres un veí de Tortosa
de 21 anys com a suposat
autor de dos robatoris amb
força, un d’ells en grau de
temptativa, al municipi de
Roquetes. El primer dels
casos va tenir lloc al febrer,
arran de l’intent d’obrir
un quiosc de l’ONCE fent
un forat a un vidre. En els
mateixos dies també es va
produir el robatori d’un televisor d’una segona residència de la mateixa localitat
després del forçament d’una
finestra. Els investigadors
van aconseguir finalment
vincular tots els dos fets
amb el suposat autor, que
va ser detingut. Tot i que
va vendre el televisor a una
tercera persona, aquest va
poder ser recuperat i retornat a la propietària. Després
de passar a disposició del
jutjat de guàrdia de Tortosa,
el detingut va quedar en
llibertat amb càrrecs.

JORNADES PER LA
PAU, A L’AMPOLLA
L’Associació Cultural Sant
Jordi de l’Ampolla organitza
demà dissabte, 9 de març,
la 8a edició de les Jornades
per la Pau Federico Mayor
Zaragoza, aquest any sota
el títol “L’espoli del territori
com a violència estructural”.
L’activitat s’iniciarà a les
9.30 hores a la Biblioteca
Municipal de l’Ampolla amb
la benvinguda de Francesc
Arasa, alcalde de l’Ampolla, i
d’Ernest Plans, coordinador
de les jornades. El programa
consta de tres ponències.
La primera anirà a càrrec
de Susanna Abella i Joan
Antoni Panisello, membres
de la Plataforma en Defensa
de l’Ebre. La segona intervenció serà la de Santiago
Álvarez, director de FUHEM
Ecosocial. La jornada la
clourà Karen Taxilaga, defensora dels Drets Humans.

TURISME
L’Ajuntament signa un conveni amb la Fundació
Pere Mata per a realitzar treballs a les escoles
L

’Ajuntament de l’Aldea
i la Fundació Pere Mata
han signat un conveni de
Col·laboració.
Es tracta d’un conveni pioner per
a la Fundació en el sentit de que
és el primer cop que l’entitat en
signa un de col·laboració amb un
Ajuntament. Els nois i les noies
del servei pre-laboral de la Fundació Pere Mata, juntament amb
la seva monitora d’activitats,
actuaran de forma coordinada
amb les directores de les escoles
21 d’Abril i Maria Garcia Cabanes per tal de realitzar obres de
manteniment als centres, de titularitat municipal. Especialment
treballaran el condicionament

dels patis. Els treballs d’execució es van iniciar el passat 27 de
febrer amb una presentació dels
alumnes a les directores de les
escoles. Les directores de les escoles van ensenyar les instal·lacions als alumnes i es van acabar
de coordinar els treballs a realitzar. Des de l’Ajuntament s’ha
manifestat que “estem immensament agraïts a la Fundació per
oferir-nos la seva col·laboració, a
les directores de les escoles per
la seva implicació amb el projecte, i com no, amb els alumnes
de la Fundació per ajudar-nos a
què els nostres petits i petites de
les escoles puguin gaudir d’unes
millors instal·lacions”.

CONSELL COMARCAL

Signatura del conveni, entre la Fundació Pere Mata i l’Ajuntament de l’Aldea.

RAVAL DE CRISTO

Codificació de cases
El Consultori Local
per casos d’emergència estrena instal·lacions
E

l director dels Serveis
Territorials d’Interior
a, Joan Juan, acompanyat
dels responsables regionals
de Mossos, Protecció Civil i
Emergències, ha participat en
el Consell d’Alcaldes del Baix
Ebre per exposar el treball fet
en el darrer any pels diversos
cossos operatius.
En el decurs de la reunió el responsable de Protecció Civil a les
Terres de l’Ebre, Miquel Alonso,
ha presentat als alcaldes la implantació del Sistema d’Informació Geogràfica d’Emergències i
Seguretat de Catalunya (SIGESCAT) per identificar amb unes

IMPACTE DEL
TURISME A
TORTOSA
El sector del turisme a Tortosa genera el 5,4% del total del
PIB local. En valors absoluts
això es tradueix en 49,4 milions d’euros al 2017, l’últim any
que figura a l’estudi. Aquestes
dades formen part de l’anàlisi

targetes codificades els masos i
cases aïllades del Baix Ebre per
casos d’emergència.
Els responsables d’Interior han
explicat també al Consell d’Alcaldes que a partir d’ara els municipis sense policia local també
podran sol·licitar la instal·lació de
càmeres lectores de matrícules
de vehicles.

que ha dut a terme la Càtedra
d’Economia Local i Regional
de la URV a les Terres de l’Ebre,
encarregat per l’Ajuntament de
Tortosa per determinar l’impacte econòmic que genera a la
ciutat l’activitat turística.
Les han presentat al campus
universitari, davant diversos representants del sector turístic i
de les administracions implicades.

L

a regidora de Qualitat de
Vida de Roquetes, Maribel
Belmonte, ha presentat la
remodelació del Consultori
Local de la Raval de Cristo.
L’actuació ha consistit, pel que fa
a la part estètica, en la renovació
de tot el mobiliari, el pintat les dependències i la col·locació d’ele-

ments decoratius a les parets.
Respecte a la part funcional, s’ha
canviat tota la xarxa informàtica
i elèctrica i s’ha instal·lat un nou
equip d’aire condicionat. Segons
nota de Roquetes Comunicació,
en breu es renovarà la imatge de
la façana del consultori i les dependències del Centre Obert.

montsià
LA RÀPITA
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ALCANAR

Obre portes el Maset L’Ajuntament millora el sistema
Espai Jove per a
de recollida d’escombraries
ser l’equipament
D
de referència de la
joventut del municipi

L’alcalde, Josep Caparrós, en els parlaments.

L

a joventut de la Ràpita ja té
a la seua disposició el seu
equipament de referència, on
trobar-se i fer activitats.
Dissabte nombroses persones
van voler conèixer aquesta instal·lació, que ha transformat
de cap a peus l’antic Maset per
convertir-lo en el Maset Espai
Jove, un edifici funcional que
acollirà jocs, tallers, exposicions
i tot allò que pugui contribuir a
la dinamització del sector juvenil
del poble. Un total de 268.000
euros, en la major part sufragats
per la Diputació de Tarragona,
són els que ha destinat el Govern
de la Ràpita a aquesta obra, un
projecte que ha format part de
les propostes electorals durant
molts anys i que ara s’ha fet realitat. Ho explicava l’alcalde, Josep Caparrós, pocs minuts abans
de l’acte d’obertura: “Ens fa molta il·lusió veure com un projecte que havia estat una proposta
electoral plantejada durant moltes legislatures finalment s’hagi
fet realitat, de manera que instem els joves a fer-se seu aquest
espai per trobar-se, per treballar,
per reunir-se, per jugar o fer
plantejar les seues necessitats”.
El Maset Espai Jove consta d’una
gran sala de lleure equipada amb
jocs com futbolí, tennis-taula,
vídeoconsola, ordinadors, butaques on fer la xerrada, també

una sala per a treballs escolars,
una per a actes i projeccions, a
la planta baixa, on també hi ha
l’arxiu, zona administrativa i punt
d’informació, i una primera planta amb dos grans sales per a activitats de moviment i reunions, i
tres despatxos més.

ESPAI
D’ENTITATS
D’altra banda, la Ràpita disposa ja d’un equipament a
disposició de les entitats
del poble per tal que s’hi
puguin reunir o dur-hi a
terme les seues activitats.
L’Espai d’Entitats és el resultat d’un projecte d’adequació de l’edifici municipal del
carrer Convent n.2. Després
que dissabte es fes l’acte
d’obertura del Maset Espai
Jove, aquest dilluns l’Espai
d’Entitats s’ha obert als veïns. Les obres d’arranjament
han estat executades amb
un pressupost de 167.500
euros i han consistit en una
reforma integral de tres
plantes de l’edifici, de propietat municipal, als baixos
del qual i accessible per la
plaça Carles III hi ha el jutjat
de pau.

urant les pròximes
setmanes s’instal·laran
a Alcanar-Platja, les Cases
i Alcanar més de 300 nous
contenidors d’escombraries
que substituiran els actuals
i seran més accessibles per
la ciutadania, que podrà
dipositar les restes amb major
comoditat.
Actualment, els contenidors estan situats al pàrquing de l’Hort
Adell de les Cases i ben aviat
s’instal·laran els primers a Alcanar-Platja, on tindrà lloc l’actuació més potent i on concretament se’n destinaran 130. “Les
illes de contenidors inclouran la
totalitat de les fraccions: paper,
vidre, envasos, orgànica i resta,
de tal manera que estem convençuts que es millorarà la taxa de
reciclatge”, ha explicat el regidor
de Medi Ambient i Natural, Jordi
Bort. En el cas d’Alcanar-Platja,
els contenidors de recollida se-

lectiva estan en superfície, però a
la resta del municipi la renovació
implicarà substituir les illes soterrades per illes en superfície.
Entre els avantatges que comporten les illes en superfície hi ha

dament de 100.000 euros anuals,
respecte del cost que suposaria
adaptar a la nova normativa les
illes soterrades.
Pel que fa al cost de la inversió
serà de 700.000 euros en un

MILLORES

S’han renovat tots els
contenidors, amb un
sistema de recollida
selectiva que suposarà
un estalvi econòmic
el fet de poder-les traslladar de
lloc en cas de celebració d’esdeveniments festius, mentre que
fins ara calia precintar-les.
D’altra banda, el nou sistema de
contenidors de recollida selectiva
en superfície implicarà un important estalvi econòmic, aproxima-

període de deu anys. s’inclouran
rutes de recollida de fracció orgànica de grans productors, la
qual cosa permetrà millorar l’encaix entre l’ús domèstic i activitats diverses, així com una ruta de
repàs i manteniment dels contenidors.

SOCIETAT
‘La força de l’Ebre’, el nou himne
del moviment antitransvasament
L

a Força de l’Ebre és la
nova cançó composta per
Pepet i Marieta dedicada al
moviment antitransvasament
del riu Ebre i que té la
voluntat de convertir-se
en l’himne de les noves
generacions del col·lectiu.
El grup, dirigit pel realitzador
Mario Pons, va rodar dissabte
al Pont d’Amposta el videoclip
del tema, que va simular una
manifestació en defensa del riu.
El rodatge va aplegar més d’un
centenar de persones que van
respondre a la crida feta per les
xarxes socials. La cançó s’estrenarà en el concert commemoratiu previst pel 30 de març, que
posarà el punt final a la celebració dels 18 anys de la lluita del
moviment.
L’equip del rodatge va començar a gravar escenes del videoclip amb els integrants del grup

Pepet i Marieta al riu Ebre. Tot
seguit, la gravació es va traslladar fins al pont d’Amposta, on es
va tallar la circulació fins passades la una del migdia. En aquest

Marieta, Josep Bordes, la cançó
‘La força de l’Ebre’ és l’expressió dels 18 anys de lluita que ha
donat “identitat” a les Terres de
l’Ebre. Pel que fa al director del

GRAVACIÓ

Pepet i Marieta i la
Plataforma en
Defensa de l’Ebre
graven un videoclip per
celebrar els 18 anys

punt, una multitud de persones
es va posar sota les ordres del
director i van escenificar una
manifestació.
Segons el cantant de Pepet i

videoclip, Mario Pons, va celebrar l’afluència “massiva” al rodatge i la participació “desinteressada” dels remers i vogadors
de Sant Jaume d’Enveja o la dels
castellers de la Ràpita i dels de
Tortosa, que van alçar un pilar al
final de la gravació.
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NOTÍCIES
BREUS
ASSALT AL
MUSEU DEL CAMP
D’AVIACIÓ DE LA
SÉNIA
Es van emportar dos cascos,
una bandera i un record de la
Legió Còndor. Els responsables del centre retiren els objectes més valuosos de l’espai
i els substituiran per rèpliques
amb l’objectiu d’evitar nous
robatoris. La policia local s’ha
encarrega d’investigar els
fets. S’ha fet una crida a la
ciutadania a aportar qualsevol
informació sobre els objectes
robats.

SANT JAUME
GEOCALITZARÀ
LES SEVES
MASIES
L’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja ha engegat un
projecte de geolocalització de
masies i edificacions rurals. La
geolocalització consisteix en
determinar la posició geogràfica d’un determinat objecte o
indret. La proposta s’ha presentat i des de l’Ajuntament es
vol ”donar resposta immediata
a totes les situacions d’emergència locals que es puguin
produir”.

DENUNCIAT UN
RAMADER A
ULLDECONA
Els Mossos han denunciat un
ramader per llançar cadàvers
d’ovelles en una canonada de
desguàs de l’autopista AP-7
al seu pas per Ulldecona. Els
agents van ser informats que
hi havia les restes de quatre
ovelles en aquest tub. La policia va iniciar les investigacions
i va identificar l’explotació
ramadera, també d’Ulldecona,
d’on havien sortit els cadàvers.
En una inspecció es van detectar altres cadàvers d’ovelles en
foses ubicades en terrenys adjunts a l’explotació. Els Mossos
van denunciar el propietari per
abandonar els cadàvers dels
animals podent causar un risc
per a la sanitat animal i pública
i el medi ambient. El denunciat
és reincident en aquest tipus
d’infracció.

terres de l’ebre

POLÍTICA
“L’única manera de guanyar és construint
camins amples, perquè hi càpiga gent diferent”
M

és d’un centenar de
persones van estar
dissabte la Plaça Lluís
Companys de Ferreries,
Tortosa, per escoltar el
projecte de ciutat i de país
d’Esquerra Republicana de
Catalunya en l’acte “Ciutats
republicanes, ciutats de
progrés”.
El diputat al Congrés, Joan Tardà,
va explicar que “l’única manera de
guanyar és ser capaços de construir camins amples, no només
perquè hi càpiga molta gent sinó
perquè hi càpiga gent diferent”. El
diputat republicà va remarcar que
per encarar els reptes del segle
XXI “no es poden construir futurs

basats en la venjança, és important que siguem capaços d’enfortir els valors que es basen amb
la justícia, la reparació i la veritat”.
Al seu torn, el candidat d’Esquerra Republicana-Tortosa Sí, Xavier
Faura, va destacar que el projecte
de “la Tortosa republicana” significarà un “canvi de rumb cap a
una ciutat més sostenible, més
humana i més integradora”. L’acte va començar amb la lectura
d’una carta de Carme Forcadell
per part de la regidora d’ERC a
Tortosa, Maria Jesús Viña. Per la
seva part, la diputada Irene Fornós va remarcar que el projecte
republicà “és l’única garantia en
contra el feixisme”.

Joan Tardà, en l’acte ‘Ciutats republicanes, ciutats de progrés’, a Tortosa.

L’ALDEA

SANTA BÀRBARA

Valoració exitosa del
Carnestoltes 2019

Finalitza la concessió
de la zona poliesportiva

E

L

l Carnestoltes l’Aldea va
omplir els carrers una
vegada més amb disfresses,
colors confeti i molta festa.
Segons Albert Borràs, regidor
de Cultura, ”valorem molt positivament el Carnestoltes, aquest
any amb moltes novetats, i per
suposat molt satisfets per la gran
participació i afluència de públic a la rua amb 11 carrosses,
17 comparses i 7 disfresses individuals. Cada any el Carnestoltes compta amb més gent, més
disfresses i més festa. Els actes
els començàvem pel matí amb
el Carnestoltes infantil, amb inflables, taller de llaminadures i

SERVEI COMARCAL
D’ORIENTACIÓ
LABORAL PER A
JOVES
El Consell del Montsià s’acull
a la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) un cop finalitzat el programa Xarxa d’Impulsors de

taula dolça a càrrec de Mercè
Martí, a la qual li volem agrair la
gran col·laboració, i per la tarda
la gran rua que omplia de color,
festa i confeti els carrers. Estem
molts agraïts per la gran afluència de gent, que cada any es
supera. D’aquesta forma, podem
acabar sent un dels Carnavals de
referència a les Terres de l’Ebre”.

’ajuntament de Santa
Bàrbara va realitzar el ple
ordinari, en el que es van
incloure diversos punts a
l’ordre del dia, entre aquests,
l’aprovació de l’expedient de
contractació de la concessió
de la gestió de les instal·lacions
de la zona poliesportiva
municipal.
En principi la concessió és per
cinc anys, i es valora una part
objectiva què és el cànon i l’altra
part subjectiva, amb la que s’ha
de presentar un pla de viabilitat,
un de dinamització esportiva i
millores que demana l’ajuntament.

promoció i difusió del Programa
de Garantia Juvenil. El Programa referent d’ocupació juvenil
pretén ser innovador mitjançant
l’establiment d’unes unitats especialitzades d’ocupació juvenil
al territori. L’objectiu és el de facilitar i acompanyar la transició
de les persones joves, entre 16
i 29 anys, especialment aquelles
persones més joves amb dificultats en el seu desenvolupament

personal, acadèmic, laboral,
etc. i amb major necessitat
d’assessorament i acompanyament en el procés de transició
del sistema educatiu al sistema
laboral i ocupacional. El Programa del ‘Referent d’Ocupació Juvenil’ està cofinançat
per fons públics provinents del
Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil 20142020.

Segons La Plana Ràdio, entre els
requeriments del pla de millora
que sol·licita l’ajuntament hi figuren; el canvi de pistes de tennis, el
canvi de llums a led’s, millores als
vestuaris i una pèrgola tancada.
Amb aquestes millores i un pla
d’amortització es pot ampliar fins
a cinc anys més la gestió.

terres de l’ebre
NOTÍCIES
BREUS
‘COMUNICAT-I’		
A GANDESA
Gandesa ja disposa de l’APP
mòbil Comunicat-i per establir
una relació més directa amb els
ciutadans. L’APP permet comunicar incidències geolocalitzades
de Gandesa, rebre alertes, estar
al corrent de la informació municipal i opinar sobre projectes i
iniciatives locals.

INDUSTRALITZAR
FLIX
L’Ajuntament de Flix, a la
Ribera d’Ebre, celebra que la
llei d’acompanyament dels
pressupost de la Generalitat per
al 2019, incloguin mesures fiscals
i bonificacions per incentivar la
reindustrialització del municipi.
El projecte de reindustrialització
de Flix es va considerar “d’interès
general” pel Consell de Ministres,
l’1 de desembre del 2017, per permetre l’aplicació de bonificacions
i taxes de competència de la Generalitat en projectes declarats
també “d’interès general”, com
la planta de fosfat bicàlcic de
Flix, on actualment hi treballen
una vintena de persones.

FLIX, AL
‘TRENQUIN
TÒPICS’ DE TV3
Dimecres, TV3 va emetre un nou
capítol del programa Trenquin
Tòpics en què es van poder veure imatges de l’enregistrament
realitzat a Flix el passat 5 de
juliol, especialment del joc del pal
ensabonat, a més d’entrevistes.
El programa, conduït per Queco
Novell “és la primera sèrie de
TV3 que explica els tòpics catalans amb humor i autoparòdia”.

REEMPRESA
TERRA ALTA
Nou cas d’èxit en el mon de
la Reempresa a la Terra Alta.
En aquesta ocasió s’ha passat
el testimoni d’una empresa
del sector serveis amb seu a
Gandesa, l’actual propietària de
la qual ha de deixar l’activitat
empresarial, a una emprenedora
que donarà continuïtat al negoci
existent. La ‘reemprenedora’
mantindrà les actuals instal·lacions i els clients.
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INFRAESTRUCTURES
Concentracions simultànies per reclamar
més inversions en el sistema ferroviari
L

a plataforma Trens Dignes
Ebre Priorat i una vintena
d’entitats de Catalunya, Aragó
i el País Valencià han convocat
quatre concentracions
simultànies dissabte per
denunciar la desinversió en
la xarxa ferroviària estatal de
mitjana i llarga distància.
Sota el lema ‘Xiulem pel tren’, es
faran manifestacions a Tortosa,
Salou, València i Ontinyent (Vall
d’Albaida). Les entitats assenyalen que un 80% dels pressupostos ferroviaris es destinen a les
infraestructures “deficitàries” de
l’alta velocitat, que només beneficien un 3,8% dels usuaris,
mentre que només un 20% s’ha-

gi invertit al tren convencional
que utilitzen un 96,2% dels usuaris. Com ha explicat el portaveu
de la plataforma Trens Dignes
Ebre-Priorat, Josep Casadó, la
principal reivindicació és per
aturar la desorbitada inversió
que s’ha fet a les noves línies
d’alta velocitat, en detriment del
sistema ferroviari tradicional, de
mitja i llarga distància. Les xifres
que s’exposen en el manifest
conjunt de les associacions és
que s’han invertit 60.000 milions d’euros en “un tren elitista i
devorador de recursos mediambientals i econòmics i que aprofundeix en la discriminació social”. “Agafen diners de la Renfe

convencional i els posen en un
altre lloc. Cada vegada falten
més trens a tot arreu i la situació
és accentuada a Catalunya”. El
manifest apunta que en els dos
últims anys s’han suprimit 2.000
trens al País Valencià a Rodalies
i Regionals, “per falta de manteniment, personal o material”.
Casadó ha posat com exemple
els combois 447 que es fan servir a mitja distància quan deixen
de ser operatius per a Rodalies.
“Això passa a tot arreu. Tenim
material molt vell i el més nou
es destina a certs serveis que
deuen donar més vots. Aquí ens
deixen arraconats”, ha dit Casado.

Josep Casadó, de Trens Dignes.

MÓRA D’EBRE

POLÍTICA

Retiren el projecte
d’una benzinera

El PDeCAT escull
candidats del territori

L

nament contrari de la unanimitat del ple municipal en la sessió
celebrada el dia 26 de febrer
passat. La implantació d’aquestes activitats a la vora del supermercat s’ajustava a la normativa. Però, tot i això, l’empresa ha
volgut posar de manifest que
la seua prioritat és l’atenció als
seus clients, per la qual cosa, i
atès el malestar que ha produït
el projecte, ha decidit retirar-lo
definitivament i destinar els terrenys a zona d’aparcament de
clients, amb la qual cosa es milloraran les condicions d’accessibilitat del supermercat Spar de
Móra d’Ebre.

E

que s’ubicarà al costat del càmping, l’alberg i la piscina municipals. Jordi Jardí, ha manifestat
que aquesta és “una gran obra
pel nostre poble” i “el pavelló que ens mereixem els tivissans”, on les entitats esportives
podran desenvolupar les seves
activitats i, alhora, podrà acollir
altres esdeveniments. Segons
l’alcalde tivissà, es tracta d’un
pavelló “lleuger”, amb molta

infraestructura d’obra prefabricada “per abaratir costos, sense
perdre dignitat, amb molta llum
natural, amb ventilació molt estudiada i sense barreres arquitectòniques”. Pel que fa al terreny de joc, Jardí ha explicat que
“serà reglamentari, amb pista de
handbol, bàsquet i futbol sala i
una grada desmuntable amb
capacitat per 150 persones”. Les
obres començaran dilluns.

’alcalde de Móra d’Ebre,
Joan Piñol, ha rebut
aquesta setmana al director
d’Expansió de l’empresa
Fragadis, propietària del
supermercat Spar de la
població, la qual havia
presentat un projecte per a la
construcció d’una benzinera
i d’un rentador de cotxes en
uns terrenys annexos a la
superfície comercial Spar.
Durant la reunió, el representant de l’empresa ha anunciat a
l’alcalde la decisió de renunciar
al projecte esmentat, que havia
aixecat el rebuig dels veïns de la
zona i havia provocat el posicio-

TIVISSA PRESENTA
EL PROJECTE
DE PAVELLÓ
POLIVALENT
L’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha presentat el projecte del
pavelló polivalent, una nova
infraestructura que millora i
amplia les instal·lacions del
complex turístic municipal,

l Partit Demòcrata de
l’Ebre, així com els d’arreu
de Catalunya, ha dut a terme
el procediment de primàries
per configurar les llistes a les
eleccions espanyoles del 28
d’abril.
Els associats i associades de la formació al Baix Ebre van votar per
unanimitat el fins ara diputat del
PDeCAT al Congrés, Ferran Bel,
qui va decidir tornar a presentar
candidatura. Pel que fa al Montsià,
van sortir escollits l’alcalde pedani
de Poble Nou, Josep Sancho, i Teresa Moya. A la Ribera va presentar
candidatura el regidor de Móra la
Nova, Ferran Bladé, i va rebre el

Joaquim Miralles, alcalde d’Arnes.

suport de tots els associats. Mentre que a la Terra Alta els associats
van escollir l’alcalde d’Arnes, Joaquim Miralles, com a representant
de la comarca. Un cop escollides
les persones que formaran les llistes electorals al Congrés i el Senat,
la Direcció Executiva Nacional del
Partit les ordenarà.

Joan Jardí, alcalde de Tivissa.
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l’entrevista

“LLUNY DEL TIBET”
T

hubten Wangchen,
venerable lama i monjo
tibetà, director des de la seua
fundació, fa 25 anys, de la
Casa del Tibet de Barcelona,
parlamentari actiu del poble
tibetà a l’exili, va presentar el
passat dimecres “Lluny del
Tibet”, un llibre fruit d’anys
de converses entre la filòsofa
i escriptora Teresa Pous que
ens endinsa en la vida, el
pensament i la història del
Tibet.
Abans de la presentació, vaig tenir
el plaer de conversar amb aquest
infatigable defensor dels drets humans al Tibet. Thubten Wangchen
s’acosta als 65 anys, però sembla
més jove. Quan s’explica, sovint
tanca els ulls, crec que per reviure el passat, i es toca el cap pelat,
penso que per retornar al present.
És de fàcil conversa, i tot el seu riure contagiós i el seu magnetisme
personal, el trobo més seriós, més
trist de com se l’acostuma a veure per la televisió. Entenc el perquè. Aquest pròxim 10 de març es
compliran 60 anys de l’ocupació
del Tibet per part de l’exèrcit xinès.
Comprenc que la nostra conversa se centrarà més en el moment
polític actual, i no tant en el budisme tibetà. Per tant, a correcuita,
intento recordar una part encara
fresca de la meua memòria sobre
el Tibet, que potser té més a veure
en la meua època “hippy”, com a
filla d’emigrants i lluny de tota dictadura que en les lliçons d’història
contemporània a l’escola.
Sí, recordo que aquest mes de
març es compleixen 60 anys des
que la Xina va envair el Tibet provocant la mort de més d’un milió
dos-centes-mil persones, la destrucció de temples, l’expulsió i fugida de milers de tibetans i, com
no, l’agressió sobre la cultura tibetana. El mateix Thubten Wangchen és una víctima directa d’aquella invasió. Amb només quatre
anys va perdre a la seva mare, i fins
als nou anys es va veure obligat a
fer de captaire pels carrers de l’Índia per poder sobreviure, dormint
als carrers, perquè no va ser fins als
nou anys que el govern de l’Índia,

atenen als precs del Dalai Lama,
va accedir a escolaritzar a més
de mil nens del Tibet que vivien
una situació similar. Amb els anys,
Thubten Wangchen, va aconseguir ordenar-se Lama, passant a
ser un dels pocs elegits que van
cursar els seus estudis al convent
del Dalai Lama i sota la seva tutela personal. Des de fa anys forma
part del Parlament Tibetà a l’exili i
està instal·lat a Barcelona, on fa 25
anys va fundar la Casa del Tibet.
Recordo que tot va arrancar amb
l’establiment, l’any 1949, d’un estat socialista a la Xina. En aquell
moment, el govern comunista de
Mao Zedong té clar que vol quedar-se el Tibet. Tot just després de
la Segona Guerra Mundial, la Xina
surt d’un període històric en què
se sent molt maltractada per totes les potències occidentals i pel
Japó. Volen recuperar la glòria de
l’imperi passat, buscant la màxima
extensió de territori possible. Així,
l’any 1951, la República Popular de
la Xina ocupa els territoris tibetans.
El Tibet era independent des del

“ESTAN PREPARANT
UNA MANIFESTACIÓ
MULTITUDINÀRIA,
A BRUSSEL·LES,
COINCIDINT AMB
EL 60È ANIVERSARI
DE LA INVASIÓ
DEL TIBET”
1913, tenia moneda i bandera pròpia i el seu cap de govern politicoreligiós era l’actual Dalai-lama,
que en aquella època tenia uns
vint-i-pocs anys. A partir del 1951
les relacions, entre els tibetans i el
govern xinès que els administra,
es van tensant. El març del 1959,
el Dalai-lama rebutja assistir a un
acte on l’havien convidat els xine-

ISABEL CARRAASCO

THUBTEN
WANGCHEN

Teresa Pous, el venerable lama Thubten Wangchen i Carme Palomo a la presentació antic convent de les Serves de Tortosa. A dall imantge de Thubten a Llibreria Viladrich
sos perquè perilla la seva seguretat
i fuig a l’Índia, on demana asil. La
rebel·lió al Tibet s’estén i les autoritats xineses l’aixafen militarment.
Sota el govern de Mao, la sobirania del Tibet va ser sistemàticament destruïda: es van cremar
llibres, inclosa l’herència budista.
Recordo que el llibre roig de Mao
va ser, com ara ho nomenaríem,
el “trending tòpic” del moment (de
fet crec que encara guardo per
casa un exemplar dels bilions que
se’n van editar, sent el segon llibre
més publicat de la història, només
superat per la Bíblia). Resumin. En
aquell moment es va alterar una
part de la història, es van perseguir
els ordes religiosos, es va aniquilar
una bona part d’una cultura mil·lenària i l’esperit d’un poble pacífic.
Però, per què ocupar el Tibet?
Perquè és “l’aixeta” de l’Àsia! El
creixent desenvolupament de la
Xina i el sud-est asiàtic necessita aigua per a la seua indústria i
per alimentar les seues poblacions. No oblidem que l’aigua és
el recurs per excel·lència del segle XXI. També pel fet que ningú
imaginava un dels recursos que
actualment tindria més aplicacions en tecnologia i que es trobaria
al Tibet: el liti (amb les sals de liti
es fabriquen bateries de mòbils,
portàtils i cotxes...). Gran part del
desenvolupament de la Xina ha
estat gràcies al fet que té la ma-

tèria primera per fabricar aquests
productes, i on són les reserves de
liti de la Xina? Al Tibet. Són de les
reserves més importants del món!
Un altre dels motius de l’ocupació
serien les fronteres? Bé, el globus
terraqüi pot estar canviant, però si
la Xina no hagués ocupat el Tibet,
no faria frontera amb l’Índia, un
recurs estratègic importantíssim...
Thubten Wangchen em torna a
la realitat. “Sap que el Tibet no es
reconeix com a part de la Xina?
El nostre govern està a l’exili i desenes de milers de tibetans
hem acabat fugint del sostre del
món. La Xina exerceix una intensa repressió sobre els qui no han
marxat o decideixen tornar”. Em
detalla, la xifra “oficial” de tibetans
morts a conseqüència de la repressió xinesa que és d’1.200.000.
“Vaig perdre la meua mare i recordo que el meu pare va decidir
escapar amb els meus germans
per l’Himàlaia (això era pujar i baixar l’Himàlaia a peu), jo tenia cinc
anys...”
Ara sí, em fa tocar de peus a terra i, parlem del llibre. Amb tota la
seua innata modèstia m’explica el
perquè d’aquest llibre: “Jo no sóc
famós, sóc un simple monjo. A
qui li interessa la meua vida? Però
vaig recordar les paraules del Dalai
Lama dient que cadascú ha d’explicar la seua vida, el fet que tots
som diferents, la importància del

que hem viscut, i del nostre testimoni. Potser algú ho llegirà i l’ajudarà? En el meu cas el fet de saber
perquè un jove refugiat ha dedicat
la seua vida a donar a conèixer la
seua terra natal i la cultura budista.
Amb el seu carismàtic somriure,
però amb la mirada melangiosa em diu: “Lo Tibet està trist, les
fronteres estan tancades, ja no
s’ensenya tibetà a les escoles, la
situació empitjora cada dia i ningú
sap que està passant realment dins
del Tibet, ja que el govern xinès ho
silencia tot i la Comunitat internacional no condemna aquesta
agressió. Som sis milions de persones que no poden ni votar, ni
parlar. El nostre poble només busca una veritable autonomia, lluitar
per les llibertats, sempre de forma
pacífica intentant que la duresa i
durada de la lluita no afecti l’harmonia interior de les persones
que en formen part. Sigui com
sigui, aquesta vegada no ha estat
una entrevista, sinó més aviat una
conversa, tranquil·la, sense pressa.
Ell, tan proper a tot allò que l’envolta, i jo, amb ganes de continuar
la xerrada, tot i la cua que l’esperava...
M’és complicat posar-hi fi si no és
amb aquesta lliçó de vida: “Tant és
el temps que ens hi estiguem, tots
els fracassos són temporals i sempre hi ha raons per a l’esperança”.
Fotos: Salva Balart.
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
El primer equip de l’Ascó
començarà de zero
T

L’ASCÓ TORNA ALS
ORÍGENS

NO ÉS UNA
SORPRESA

Setmana trista. L’Ascó es veu
obligat a tirar la tovallola i encara que no quedi en posicions
de descens, renunciaria a la
categoria, amb moltes possibilitats que no hi hagi primer
equip la temporada propera. O
que si n’hi ha, seria a la tercera
catalana o començar de zero
des la 4a. L’Ascó és un club
semi amateur però se’l considera professional, és per això
que està regit per la mateixa
llei que un equip de Segona
divisió. I cada jugador des del
primer equip fins a qualsevol
tècnic del futbol base se li
descompta el 21% de la seva
nomina. L’Ascó ha rebut una
dura multa de l’Agència Tributària que els ha deixat sense
estructura financera. L’assemblea de socis decidirà però tot
sembla sentenciat si no és que
surt un valent que vol agafar el
club, un fet molt complicat. El
futbol amateur hauria de tenir
una altra llei diferent i amb
això la Federació hauria de mediar i actuar. No ha estat l’Ascó
l’únic perjudicat de Catalunya.
El club seguirà amb el futbol
base però jo espero esdeveniments importants en els
pròxims mesos. A les nostres
terres som gent valenta i igual
veiem a l’Ascó a 2a catalana
amb Tortosa, Amposta i la Rapitenca si baixa. Mal any per al
futbol provincial, amb el Reus i
l’Ascó. Que serveixi de reflexió
per tocar de peus a terra, ho
dic per aquests clubs i altres.

Per als lectors/res de Més Ebre
la notícia del FC Ascó d’aquesta setmana no ha de ser cap
sorpresa. En les darreres havíem informat de la incertesa
de futur que existia i que s’ha
acabat confirmant. Fins i tot
vam dir que el primer equip
renunciaria a la categoria, sigui
la Tercera divisió o la Primera
catalana. Com així serà. En
qualsevol cas, pot ser no
s’esperava que el procés anés
tan ràpid. La meua opinió és
que el president i la directiva
s’han desgastat. I que tampoc
han volgut polititzar l’afer.
Però també cal considerar que
l’Ajuntament d’Ascó va fer
una inversió important amb la
instal.lació de la gespa híbrida
al camp. Un projecte recent
que, d’alguna manera, anava
vinculat al d’un Complex que
estava previst i que, de forma
imprevista amb el canvi d’opinió d’un regidor, es va frenar. I
amb això no estic dient que un
tema tingui res a veure amb
l’altre. En absolut. Com he dit,
penso que és més desgast del
president i de la junta i sobre
tot malestar perquè, pel motiu
que sigui, l’Ascó ha tingut
un tracte desigual amb les
inspeccions i la tributació. La
decisió del club afectarà el pla
de competicions i pot restar
compensacions, si n’hi ha, en
categories inferiors. L’Ascó
fou campió de 3a divisió, cap
equip ebrenc ho ha estat. Però
tornarà a la realitat.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: S Andreu-Ascó, Amposta-Ampolla, M Nova-Valls, Ulldecona-Camarles, Batea-Flix, S. Jaume-Rapitenca
i Ginestar-Ebre E. Convidats: Roger (Arnes), Poley (Ginestar) i Jordi Garcia
(Ebre E) . Intervenció: Andreu Muñoz (Ascó)

al com va avançar Més
Ebre fa unes setmanes, la
junta directiva de l’Ascó ha
plantejat una decisió sobre el
futur del primer equip.
L’assemblea de socis del dia 15
de març decidirà. En el comunicat del club, el president Andreu
Muñoz exposa els motius (ja informats les darreres setmanes)
del perquè es planteja la decisió.
El primer equip acabarà la temporada actual el més dignament
possible, a la Tercera divisió, ‘sent
el màxim professional’. En el comunicat s’exposa que ‘tocar de
peus a terra significa fer un acte
de responsabilitat i entendre la
situació en la qual ens trobem.
No hem de tindre cap problema en retrocedir els passos que
facin falta per tal d’adequar-nos
al que els temps ens demanen.
No tenim un altre camí que el
de fer les coses bé, però no volem ser els únics. Volem formar
part de les competicions, però
jugant tots amb les mateixes
condicions. Ens reivindiquem....
sí, però no ens hem de sentir
frustrats per haver de renunciar
al que més alegries ens ha donat. La vida et posa a prova cada
dia, i ara toca prendre una decisió molt important, o toquem
de peus a terra o potser estarem

Sant Andreu-Ascó
diumenge 12 h

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Lleida B
diumenge 12 h

DISSABTE
Andreu Muñoz, president FC Ascó.

hipotecant el futur del nostre
club. Hi ha cops a la vida que per
avançar és necessari retrocedir, i
ara ens toca tirar enrere. El que
ara és el nostre primer equip,
passarà a ser història. Les insuportables obligacions en matèria de Seguretat Social i fiscal, la
poca voluntat en treure una Llei
de l’Esport Amateur, les poques
ajudes dels òrgans competents i
la desigualtat respecte als altres
clubs del territori fan d’aquest
equip, un projecte inviable”. Per
tant, es preveu seguir potenciant el futbol base i fer un primer
equip en la línia de l’aposta del
de futbol sala, format per jugadors locals i del futbol base. I començar de zero, probablement a
Quarta catalana (això estaria per
confirmar). L’Ascó, únic equip
ebrenc campió de Tercera divisió, acaba una etapa. El dia 15 el
soci decidirà.

Jackson Valencia,
s’allunya el fitxatge
L

TERCERA DIVISIÓ

SEGONA CATALANA

UE RAPITENCA

a Rapitenca rebrà
diumenge el Lleida B (12h).
Un partit clau per sortir de la
zona de descens. La millor notícia és l’esperat retorn de Brayan,
que ha de ser el millor ‘fitxatge’.
El davanter ja pot jugar. El central Sergio Arévalo (Torrejon)
debutarà a casa, així com Enric
Vega (Balaguer). Amb el davanter Jackson Valencia (jugava a
Eslovàquia) també hi havia un
acord però temes burocràtics
amb el trànsfer podrien aca-

PROPERA JONADA

bar impedint la seva incorporació. En el cas que així sigui, no
es descarta fer un altre fitxatge.
Xavi Marqués seguirà sent baixa
per lesió. El partit té doble valor.
El Lleida és 12è amb 26 punts. La
Rapitenca, en descens directe,
és quinzena amb 21. Una victòria donaria estabilitat a l’equip i
el faria està més pop de la zona
de permanència. Encadenar-ne
dues de seguides és l’objectiu
per abandonar la zona de descens.

M Nova-Valls 15.45 h
Reddis-Catllar 17h
Pastoreta-Canonja 17h
Riudoms-Pobla 17 h
La Sénia-Vendrell 18h
DIUMENGE

Torreforta-Gandesa 12h
Ulldecona-Camarles
16.45h
Amposta-Ampolla 17h
Vilaseca-Tortosa 17h

TERCERA CATALANA
DISSABTE

Alcanar-Masdenverge
16h
DIUMENGE

Aldeana-S Bàrbara 12 h
S Jaume-Rapitenca 12 h
J i Maria-Ametlla 16h
Perelló-Catalònia 16h
Olímpic-Roquetenc 16h
Godall-la Cava 16.15 h
Corbera-R Bítem 16.30h
Batea-Flix 17h

QUARTA CATALANA
DISSABTE

Tivenys-Vilalba 16 h
la Cava-Fatarella 16.30h
DIUMENGE

Xerta-Amposta 12h
Ginestar-Ebre Escola 17h
Arnes-Benissanet 17h
Deltebre-Catalònia 17h
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CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, a Minut 91, l’actualitat de la Quarta
catalana a escena amb els protagonistes
D

iumenge, a Canal Terres
de l’Ebre, la Quarta
calana centrarà la tertúlia
del programa.
L’anàlisi de la jornada començarà amb la Tercera divisió i
l’actualitat del FC Ascó, amb
la intervenció del president
Andreu Muñoz. També veurem un resum del partit Sant
Andreu-Ascó. Posteriorment,
amb comentaris d’Ivan Gasparin, es comentarà el re-

portatge del partit Rapitenca-Lleida. En acabar i, com
a novetat aquesta setmana, el programa es centrarà
amb la Quarta catalana, amb
imatges de la confrontació
Ginestar-Ebre Escola, i per
parlar-ne de l’actualitat de la
categoria. Poley, tècnic del
Ginestar, Roger, de l’Arnes,
i Jordi Garcia, president de
l’Ebre Escola són els convidats al plató i comentaran

aquesta actualitat. Per aquest
motiu el programa canviarà
l’ordre. En acabar la tertúlia, analitzarem a Minut 91 la
Segona catalana i la Tercera,
amb els reportatges previstos. Dir que en el moment del
nostre tancament, encara no
podíem informar de la resolució d’Apel.lació del recurs
del Vilalba, per la impugnació
de l’Ebre Escola de fa dues
jornades.

OPINIÓ
Comunicat de Jornet Advocats en resposta al
que va fer el CD Tortosa la setmana passada
D

esprés del comunicat
del CD Tortosa de la
setmana passada, el despatx
Jornet Advocats en va fer un
altre.
En aquest, Jornet Advocats
acalareix que va defensar el
CD Tortosa en diversos procediments judicials, a causa
de denúncies de jugadors que
reclamaven
indemnitzacions
“o bé per extinció del seu contracte, o bé (majoritàriament)
pel cobrament de les retribucions pactades i adeutades”. Van
ser 12 reclamacions. “El deute
prové del 2007 fins al 2011. És a
dir, és molt antic. I lògicament,
com tothom, treballem per poder viure i volem cobrar per la
feina que fem”. “Abans de fer
qualsevol reclamació judicial
contra el CD Tortosa vam enviar
cartes, vam enviar e-mails, vam

AIXECAMENT DE
L’EMBARGAMENT AL
CD TORTOSA
El CD Tortosa confia en què
la setmana vinent pugui estar
“aixecat l’embargament dels
comptes” i que “puguem tornar a la normalitat després del
contratemps que hem patit”. El

tenir diferents reunions ... Totes
aquestes gestions extrajudicials
van acabar en un acord per eixugar el deute que el CD Tortosa no va complir. No obstant
això, vam continuar reclamant
de forma amistosa els nostres
honoraris i el CD Tortosa va
abonar una part del deute generat. En concret, es van fer pagaments fraccionats al 2010 (5
pagaments), al 2013, (1), al 2015
(1) i al 2016 (1). Davant d’aquesta situació, i front als reiterats
incompliments del CD Tortosa,
a finals de novembre de 2016,
ens vam veure en la necessitat
d’interposar la corresponent
reclamació judicial a través
d’un procediment monitori. En
aquests tipus de procediments
el Jutjat notifica al deutor la reclamació del creditor i aquell
té 20 dies per oposar-se. Si no

ho fa, s’obre la via de l’execució contra els seus béns. El CD
Tortosa va rebre la nostra reclamació el 10-01-2017 i no
s’hi va oposar. Per tant, a partir
del mes de Febrer de 2017 ja
podíem encetar l’execució i la
via de constrenyiment. NO HO
VAM FER perquè el CD Tortosa va dir que ens pagaria. Però
des d’aquella data (principis de
2017) fins a l’actualitat (després
de dos anys més) no vam rebre
ni un sol cèntim”. Jornet advocats acaba dient que “no podíem esperar més. Tal com hem
dit, després de dos anys sense
rebre cap pagament, ni tan sols
fraccionat, i després de dos
anys de tenir el procediment
judicial completament aturat,
ens vam veure en la necessitat
de demanar l’execució del deute. A partir d’aquí, és el Jutjat

comunicat del club de la setmana passada va crear alarmisme
però la situació “s’ha d’anar estabilitzant amb el pas dels dies”.
A hores d’ara, cal dir que jugadors de la primera plantilla estan
al corrent de pagament i que, en
canvi, el que hi ha pendent són
contraprestacions de tècnics i
coordinadors del futbol base,
“una situació que no hagués estat d’aquesta forma si no és per

per l’embargament que ha sofert el club. No obstant, ja ho
vam comunicar als afectats i, a
més, ho hem pogut solucionar
i, malgrat tot, avui divendres es
pagarà el que falta i tothom estarà al dia de cobrament”.
El primer equip del Tortosa visita diumenge el Vilaseca, en
un altre partit clau per poder
seguir somiant amb la promoció d’ascens. Ara està a 5 punts.

qui acorda l’embargament dels
comptes corrents del deutor. El
CD Tortosa tenia un deute amb
el nostre despatx des de fa més
de dotze anys i ens sembla que
la paciència que hem tingut
amb el Club no es mereixedora
de les crítiques que hem rebut.
Ara que cadascú tregui les seves conclusions”. El comunicat
el podeu llegir integre al web de
Més Ebre. En qualsevol cas, el
comunicat de Jornet Advocats
no fa esment de la reunió que el
president del CD Tortosa, Marià
Curto, diu que va tenir, acompanyat d’un directiu, amb un
dels germans Jornet i en la que
es va poder parlar d’un compromís del club per solucionar el
conflicte i que, a la vegada, segons Curto, va existir també “de
paraula” per part de l’advocat de
que es retiraria la demanda.
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EBRE
ESCOLA
COMUNICAT
OFICIAL
RESPECTE EL QUE
VA FER EL 		
CD TORTOSA
La setmana passada va aparèixer una noticia respecte al
CD Tortosa en la qual indiquen que han estat embargats per un deute que tenen
amb un bufet d’advocats de
Tortosa.La sorpresa que vam
tindre des de l’actual Junta
Directiva d’Ebre Escola, és
que al llegir el comunicat
oficial que va emetre el club,
donava la sensació que, com
un dels titulars del bufet va
ser secretari de la nostra entitat, la nostra entitat estava
al darrere....
Doncs bé, això és totalment
fals! Nosaltres ens vam assabentar pels diaris al igual que
la majoria de gent de Tortosa
i no tenim en absolut res a
veure. Nosaltres gràcies a la
bona gestió realitzada per
aquesta junta i les anteriors,
no tenim cap deute amb
ningú, però no ens agrada en
cap cas, que aquestes coses
passen ni al CD Tortosa ni
a cap altra entitat. Per això
mateix, i degut a la gran
relació de cordialitat que
mantenim amb el CD Tortosa, el nostre president el Sr.
Jordi Garcia, li va fer arribar el
nostre malestar al Sr. Mariano Curto sobre el redactat del
seu comunicat, ja que no acabàvem d’entendre, perquè en
un tema laboral entre dues
empreses (una associació i un
bufet d’advocats) semblava
que ens volien ficar a nosaltres al mig. Un cop aclarit tot,
tal i com hem indicat, vam
deixar clar, que Ebre Escola,
no té res a veure amb aquest
embargament.
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SEGONA CATALANA
El veterà David Cuéllar
El Móra la Nova rebrà
demà un líder de rècord no fitxarà per l’Ampolla
E

l Móra la Nova, necessitat,
rebrà demà un líder de
rècord: el Valls. Després del
descans, torna la competició.
Els
moranovencs,
minvats
d’efectius, van recuperar dijous
de la setmana passada el partit
contra l’Ampolla (1-1). El tècnic
Nando Garcia feia una bona valoració: “molt satisfet del treball
de l’equip, de tots els jugadors
amb el suport de juvenils a la
convocatòria altre cop. Però tots
s’entreguen els minuts que juguen. Va ser un partit jugat amb
més de 200 persones al camp i
que va ser molt intens i disputat. Ens vam avançar amb gol
de Yassine però l’Ampolla em-

pataria ja sobre el minut 60. A
partir del 70 nosaltres vam acusar el desgast i en el darrer tram
del partit l’Ampolla va dominar
i va fer més sensació de poder
marcar, sobre tot en accions a
pilota aturada. Però ens vam defensar bé i vam sumar un punt”.
Per demà, Aleix i Frede, sancionats, seran baixa. Fins avui no es
podrà confirmar si tornen Agus
i Fuertes i, per tant, la limitació
seguirà existint. El Móra la Nova
(3 punts de 24) s’ha compromès
a la taula. Després de rebre el
líder Valls, afrontarà 4 partits de
la seva lliga actual. El líder no ha
perdut des de la primera jornada
del campionat.

CF CAMARLES

L

’Ampolla ha tingut
converses amb David
Cuéllar (a la foto), que va
jugar a Primera divisió amb el
Nàstic i l’Ath de Bilbao. Però
finalment no fitxarà.
Les darreres temporades, el veterà jugador, amb més de 40
anys, estava al Vilaseca on era un
motor pel seu treball incansable,
a més de ser polivalent. Semblava que l’Ampolla el podia incorporar però finalment, no acabarà
fitxant.
L’Ampolla visitarà diumenge
l’Amposta. L’Amposta, com vam
dir la setmana passada, ha tingut la baixa del davanter Quim,
que ha fitxat amb l’Arnes. La seva

marxa ha estat per una qüestió
personal i l’Amposta ho ha entès. El compromís, en principi, és
tornar per a la temporada vinent.
L’Ampolla va empatar a Móra la
Nova en partit de recuperació
(1-1). És tercera a tres punts del
Catllar, segon classificat. La propera jornada, a Amposta, és molt
important. Foto: diari tarragona

TERCERA CATALANA

Teixidó lidera l’impuls Santa-la Cava, empat
de l’equip de Kiki
que no va satisfer
E

l Camarles va guanyar
el Catllar, en partit de
recuperació. Fou la segona
victòria seguida. D’aquesta
manera, els de Kiki segueixen
en la lluita per estar en les
primeres places. Ara són sisens.
El Catllar, segon classificat, ha
perdut pistonada en les darreres
jornades. També cal valorar que va
pujar la temporada passada i que
ha estat moltes jornades fent-li
ombra al líder Valls. I això, a més
de les baixes, passa factura.
Kiki, tècnic del Camarles: “va ser un
gran partit, contra el segon classificat. Ells a la primera meitat es van
avançar arran d’una contra però

ENS HA DEIXAT UN
GRAN AMANT DEL
FUTBOL EBRENC, EL
CANAREU MIGUEL
REVERTER
El passat divendres, ens va deixar el canareu Miguel Reverter
Forner, conegut com “Miguel

amb els minuts, vam reaccionar
i vam estar més ben posats, evitant el perill dels seus contraatacs,
a més de dominar més el joc. A la
represa, amb una falta per l’escaire
de Raul, vam empatar. I arran d’un
altre tret de Raul va venir el 2-1. Ell
mateix va fer el 3-1. Un hat tric que
mereixia després d’un any de pega
per lesions. En resum, gran partit
i triomf merescut que ens dóna
confiança i que ens acosta a la
quarta plaça”.
L’afició camarlenca va gaudir
del partit, valorant també el gran
nombre de jugadors locals que van
participar en la confrontació de divendres passat.

L

de la Correvera” a l’edat de 72
anys. Durant més de 40 anys
va estar vinculat al C.D. Alcanar
com a directiu.
Una mort sobtada d’un gran
amant del nostre futbol. Cada
cap de setmana visitava camps
del territori per seguir derbis
ebrencs. Era un aficionat entusiasta i gran amic, amb un gran
cor que sempre mostrava amb
un somriure molt particular, el

que el distingia. Durant moltes
temporades havíem coincidit a
molts camps, on sempre venia
a la mitja part fins on jo estava
amb la càmera per portar-me
la Coca-Cola o el tallat calent si
feia fred. Es fa dur pensar que no
ens tornarem a trobar. Només
agrair-li tot el carinyo que sempre em va mostrar. El trobarem
a faltar. Un gran apassionat del
futbol. Fins sempre amic!

a setmana passada es van
recuperar dos partits que
mancaven per actualitzar la
competició.
Santa Bàrbara i la Cava van empatar a dos gols. Un empat que no
va satisfer a cap dels dos equips
que buscaven escal.lar posicions
a la taula. A més, els dos equips
són dels que més empats acumulen. El Santa en porta 10 i la
Cava 8. A més, la Cava en suma 4
de seguits i 5 jornades sense guanyar. Per això ara està a vuit punts
de la segona plaça. I per aquest
motiu l’empat no va satisfer als
equips en les seves aspiracions.
Va ser un partit igualat, intens i

Cuenca va debutar amb la Cava.

obert amb un arbitratge que no
va agradar a ningú. Amb la Cava
va debutar, tal com vam informar,
el davanter Alberto Cuenca. En
l’altra partit recuperat, el Corbera
va golejar l’Alcanar per 8-0, guanyant un partit després de 6 sense fer-ho. S’estabilitza a la taula.

QUARTA
CATALANA
PRIMER TRIOMF
DE LA CAVA
B, CONTRA EL
TIVENYS (4-2)
El filial de la Cava va guanyar,
divendres passat, el primer
partit de la lliga. Va ser contra
el Tivenys (4-2) en jornada
de recuperació. Per a Baltasar
Capera, tècnic de la Cava B:
“molt contents perquè la millora dels darrers partits a casa
es va veure reflectida amb un
resultat. La primera meitat
va ser igualada. Ens va costar
adaptar-nos amb l’1-0 perquè
no estem habituats a jugar
amb avantatge. El Tivenys
va empatar però va ser clau
marcar, de penal, el 2-1 al 45. A
la represa vam sortir ben posats i el 3-1 semblava que ens
podia donar tranquil.litat. No
va ser així perquè, de penal, el
Tivenys va fer el 3-2 i llavors
vam tornar a estar inquiets.
Però ens vam defensar bé i a la
contra, al final, vam sentenciar
amb el 4-2”. David Montardit,
president del Tivenys: “la Cava
ja feia setmana que a casa estava posant moltes dificultats
a equips de la part alta. Estava
millorant. I contra nosaltres
es va acabar imposant en un
partit en què potser vam jugar
massa confiats, i vam tenir
la intensitat adequada. A la
represa, amb el 3-2, vam fer
sensació de poder empatar,
però ells, a la contra, van
sentenciar”. El Tivenys, amb
moltes baixes, rebrà demà el
Vilalba.
equip

GF

GC PNTS

1. Valls
2.Catllar
3. Ampolla
4. Tortosa
5. Gandesa
6. Camarles
7. Amposta
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
54
50
44
36
49
41
35
38
31
36
40
33
26
30
16
15
20

12
32
35
24
21
41
33
33
34
30
39
42
39
38
32
49
54
64

62
49
46
44
38
38
36
35
34
34
27
27
26
24
23
16
14
10

19

DIARI MÉS EBRE • divendres, 8 de març / 2019

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

CD ALCANAR

UE ALDEANA

Nº

JUGADOR

P. G.

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

Miguel Reverté
Ruben Garriga
Àlex Querol
Joan Andreu
Guillem
David Mosegui
Adria Garcia
Awvar Khtatabi
Xavi Reverter
Miguel Herraiz
Joan Fibla
Josep Navarro
Jonatan
Josep Sancho
Marc Chillida

39
28
24
20
19
17
16
16
14
13
12
9
7
5
4

5
1
1
1
1

1
1
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CF BATEA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

JUGADOR

P. G.

Edgar
Aleix Almestoy
Edu Escoté
Adrià Suñer
Pau Abasolo
Eloi Almestoy
Jordi Vilanova
Sergi Prats
Nil Garcia
José Luis Oliva
Quim Torné
Marc Castellvi
Adria Suñé
Alejandro
Renatas

60
48
47
42
34
23
21
21
17
15
10
8
6
5
5

7
1
3
10
1
11
4
5
3
3
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

JUGADOR

P. G.

Manu
David Cosido
Moha Ciss
Gerard Moreno
Xescu
Aleix Robert
Dani F
Marc Prades
Lluis Espinach
Kazu
Leandro Rovira
Quim
Enric Sebastià
Marc Miró
Martí

39
38
38
32
30
21
21
20
19
17
15
12
10
9
9

1
9
4
1
7
6
1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

50
44
33
27
26
24
21
21
20
11
10
10
9
5
5

4
8
1
7
11
3
2
1
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

Jordi Roca
Marc Perelló
Torres
David Gallego
Joel Sarmiento
Guillem
Oscar Ruibal
Damià
Manolo Abril
Gerard Franch
David Ramirez
Samu Blanes
Erik Garrido
Eric Marti
Aitor Arasa

51
37
35
33
33
26
23
22
19
17
14
14
11
5
4

1
3
4
18
2
3
2
4
2
10

JUGADOR

P. G.

Sergi Isma Diaz
Jesús Ferreres
Sergi Reales
Victor Pujol
Pau Sansaloni
Raul Teixidó
Jaume Curto
Leo Amador
Victor Reales
Samu Garcia
Jose Luis
Carlos Cabrera
Aitor Arasa
Carlos Ivan
Dani Saez

37
36
36
34
26
26
22
22
18
17
16
15
12
10
9

1
10
3
7
3
5
2
7
5

5

JUGADOR

P. G.

Frede
Marc Vernet
Gerard Roigé
Joan Barrufet
Agus Fornós
Jaume Guiu
Ferran
Xavi Fuertes
Yassine Ayadi
Joan Batiste
Edu Llop
Alexis Pedraza
Àlex Clua
Joan Piqué
Pau Muñoz

47
38
36
31
27
20
19
19
19
18
17
15
14
8
8

3
1
7
18
3
2
2
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

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

Quim Cardona
Arnau Beltran
Arnau Bertomeu
Sergi José
Isaac Casanova
Carles Kader
Jonatan
Sergi Galera
Victor Calsina
Òscar
Manel Vizcarro
Ion Perelló
Josu Rigal
Eric Fornós
Fran Corella

57
34
31
30
28
27
24
23
17
16
12
10
9
6
5

JUGADOR

P. G.
44
43
40
40
25
23
22
22
20
15
12
10
8
7
6

1
18
1
3

2
2
1
1
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6
1
2
10
4
13
1
1

1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JE FLIX

Nº

JUGADOR

P. G.

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

Elvis Machin
Oriol Lavella
Alejandro
Lachem Ouhdadi
Andres Camilo
Fernando Maña
Ricard Maña
Enric
David Domenech
Ivan
Àlex Barrena
Marc Sabaté
Jordi Lopez
Miki Boira
Òscar Lahoz

62
44
33
32
26
26
21
21
15
12
10
8
4
4
4

1
26
7
1
4
5
3
3
2

JUGADOR

P. G.

Sufi
Marc Lucero
Oriol Prat
Quim Bru
Roger Rius
Sergi Bo
Dani Grau
Musta
Salva Bes
Isaac Llao
Adrià Vallsels
Ronald
Jordi Berbegal
Pau Monclús
Jordi Borràs

49
38
36
33
32
29
20
19
19
18
15
15
9
7
5

Nº

JUGADOR

P. G.

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

Nacho
Tini
Xixo
Pere Martinez
Luis Garcia
Marc Andreu
Dani Robles
Amador Voces
Angel De Diego
Arnau De Prada
Carles Salinas
Magí Andreu
Pere Jordà
Marcel
Yuri

58
52
39
37
26
25
17
16
15
14
12
11
10
7
6

Nº

13
5
5
5
1
2
3
13
4
1
2

Jordi Roca, de l’Ampolla.

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

CE PERELLÓ

JUGADOR

P. G.

Imanol Gomez
Ramon Ibañez
Juan Madero
Quim Vila
Fèlix Chorto
Sergi Vila
Òscar Nogales
Jordi López
Alex Cabré
Iker Melchor
Jaume Soriano
Alvaro
Isaac Martin
Jordi José Moya
Xavi Revuelta

52
47
45
39
31
27
26
17
14
7
7
5
5
5
5

22
2
2
1
2
3
3
1
1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
8
5
15
3
2
2
10
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.
50
49
42
37
29
25
24
20
19
13
11
7
6
5
4

4
4
2
7
11
4
1
3
12
4
3
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UE SANT JAUME

JUGADOR

P. G.

Ivan Valles
Genis Valls
Juanjo
Josep Callau
Saul Lopez
Ahmed
Pau Muñoz
Jaume Miravet
Xavi Pastor
Amado Clotet
Ivan Arasa
Agusti Marti
Carles Soler
Eric Bernad
José Mulet

48
42
40
35
27
23
21
20
17
12
12
7
7
7
5

1
1
1
9
3
1
7
1
1
5
1

1

JUGADOR

P. G.

Sergi Grau
Edgar Samper
Ferran Roig
Roger Anto
Guillem
Eric Fornós
Jose Ramon
Manelet
Aleix Zaragoza
Sergi Gilabert
David Mora
Roger
Jose Mari
Raimon Fosch
Roger Sola

54
39
38
22
16
14
14
14
13
12
10
10
9
9
7

3
11
17

7
3
1

1
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

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

Eric Fernández
Edu Albacar
Murri
Joel Cherta
Marc Pardo
Arnau Pardo
David Nieto
Marc Masdeu
Carlos Curto
Abraham
Marc Llambrich
Raul Arderiu
Oriol Bertomeu
Joan Pujol
Marc Toledo

43
34
30
28
25
21
21
19
18
14
12
11
10
9
9

12
7
3
3
1
3
1
3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P. G.
48
41
41
30
30
27
24
15
14
14
14
13
13
12
12

1
3
8
1
1
2
1

2

Nº

JUGADOR

P. G.

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

Xavi Fages
Sam Garcia
Xavi Callau
Sergi Cid
Héctor
Sergi Brull
Sergi Callau
Ramon Pitarque
Toni Calafat
Sergi Serret
Florin Taider
Jordi Boyer
Jordi Llaó
Pepe
Erik Devadip

83
73
38
20
16
16
14
12
12
10
9
8
7
7
5

JUGADOR

P. G.

Alex Forés
Ivan Gasparin
Villa
Joan Sabaté
Pachu
Xavi Marquès
Xavi Anell
Iker Anso
Aleix
Dilla
Barry
Brayan
Peque
Omar
Marc Blasi

43
40
37
33
27
24
19
18
17
16
12
9
8
8
7

1
1
11
1
1

5
1
2
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
2
4
3
7

3

CF GODALL

JUGADOR

P. G.

Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Victor Vila
David Rojas
Josep
Adri Sales
Oriol Vallespi
Mohamed
Jaume Guerola
Marc Blanch
Raul Saumell
Carles Llarch
Daniel Tomé
Robert Costa
Òscar Riba

62
43
34
30
27
24
23
22
15
13
13
12
11
8
4

4
1
4
1
8
1
8
1
1
4
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

Oussama Kadri
Aleix Royo
Pau Gonzalez
Joan Martinez
Nil Sabaté
Miquel
Oriol Ruiz
Josep Vives
Gerard Balada
Miguel Cana
Xavi Royo
Aitor Cardona
Roger Garcia
Yassine
Guillem Cana

52
38
38
31
30
27
23
15
14
12
12
9
9
9
6

3
1
12
1
1
8
1
1
1

CF MASDENVERGE

JUGADOR

P. G.

Callarisa
Sergi Gasparin
Gerard
Isaac
Òscar Querol
Monforte
Pol
Kevin Moreno
Eric Alarcon
Raul Istoc
Joan Zaragoza
Marc Lleixà
Ivan Capitan
Xavi Pomada
Gerard G.

54
39
39
34
21
19
17
16
12
10
7
7
7
6
5

17
4
3
1
1
2

6
2

Nº

JUGADOR

P. G.

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

Francesc Tomas
Juan Cortés
Eric Safont
Robert Carles
Edu Roig
Pau Tomas
Joel
Àlex Curto
Rodrigo
Marc Suàrez
Carlos Roca
Dani Accensi
Arturo
Moha Benouda
Aleix Campos

52
33
30
26
24
24
23
22
20
19
18
16
11
6
5

UE RAPITENCA B

CD TORTOSA

Nº

JUGADOR
Artur Godia
Pato
Sergi Masqué
Eduald Brull
Victor
Marcel
Victor Miranda
David Silva
Josep Ramon
Xavi Jaime
Xavi Toldrà
Dani Pujol
Juan Domingo
Eric Bernat
Sardà

CF LA SÉNIA

UE RAPITENCA

Vicent Brull
Raul Garcia
Eric Brull
Joab Fatsini
Jack Cid
Didac Subirats
Alex Ròdenas
David Flox
Jordi Gilabert
Eric Barberà
Jusi
Jonatan Ruiz
Hugo Pérez
Marc Martí
Dani Sáez

SCER AMETLLA

CF GANDESA

CD LA CAVA

CF S BÀRBARA

Ivan Arasa
Òscar
Fran Julve
Maikel
Martí Farreny
Àlex Iniesta
Jordi Valls
Manel Ventura
Cristian
Ceesay Sakou
Roger Turch
Pere Nacher
Pere Pitarch
Marc Alegre
Gerard Cid

FC ASCÓ

Nº

CF CORBERA

OLIMPIC

CD ROQUETENC

Nº

P. G.

CF AMPOSTA

UD JESÚS I MARIA

C AT MÓRA LA NOVA

Nº

JUGADOR
Didac Rius
Robert Lopez
Eloy
Sergi Auré
Aleix Samper
Àlex Alegre
Jonatan López
Tomàs Sentis
Versiano
Albert Alegre
Alex Vizcarro
Mikael Dieguez
Redoane
Flore Alegre
Lluc Pepiol

CF CAMARLES

CF J CATALÒNIA

Nº

CF AMPOLLA

JOAQUIN CELMA

esports

8
3
2
2
3
1
1
5
1
1
1

UD R BÍTEM

JUGADOR

P. G.

Josep Ramon
Roger
Richard
Ferran Buera
Carles Tornel
Josep Reverté
Alex López
Mati
Angel
Xavier Beranuy
Pau Carceller
David Garcia
Paulino
Joel
Marc Blas

49
42
39
33
26
26
24
16
14
14
11
10
9
7
7

14
4
12
9
11
1
2
3
5

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

Aleix Chavarria
Sergi Bel
Pau Galiana
Emili
Xexu
Jota
Aleix Reolid
Pau Roda
Marc Vilarroya
Eugeni
Dani Porcar
Victor
Moha Rida
Àlex Guarch
Robert Beltran

54
52
32
24
24
24
23
21
19
16
12
12
7
5
5

2
2
1
9
1
5
3
1
9
5
4
2
1

CF ULLDECONA

JUGADOR

P. G.

Dominguez
Sergi Escoda
De La Torre
Sergi Duran
Dani Bel
Jordi Tomàs
Aleix Salvadó
Manolo Puig
Uri Benito
Cristian Diaz
Pol Benito
Alejandro
Joseph Ongola
Miguel Reverté
David Vinya

45
33
30
26
25
24
22
21
20
19
19
15
8
7
6

1
3
11
3
3
2
4
2
3
2
4
1

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUGADOR

P. G.

Gustavo
Ivan Gonzalez
Albert Castell
Moha Hadri
Ivan Paez
Cristian Arasa
Juanjo Rovira
Pau Morera
Munta
Ion Oslabanu
Fran Reolid
Alex Pasalamar
Oriol Morera
David Blanco
Edgar Samper

55
45
32
32
28
20
17
17
13
10
9
8
6
5
5

7
6
2
2
4
4

1
1
1

Dominguez, del Tortosa.
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NOTICIES
BREUS
SETMANA DE
L’ACTIVITAT
FÍSICA A JESÚS
Del 10 al 16 de març de 2019
tindrà lloc a Jesús la “5a Setmana
de l’Activitat Física i la Salut”.Juntament amb entitats del poble,
empreses vinculades al món de
l’esport i els dos centres educatius, “s’han programat un seguit
d’activitats esportives adients al
nivell físic de tots i cadascun de
nosaltres”. Convé recordar que
totes aquestes activitats es fan
sempre dirigides per professionals, adaptades a tots els nivells
i acompanyades i guiades en tot
moment pels membres de les
entitats organitzadores de l’acte.
Per cloure aquesta setmana, la
tarda del dissabte 16 tindrà lloc
al Casal Jesusenc, i a partir de les
19h, l’esperat reconeixement a
esportistes, entitats i voluntariat
del món de l’esport.

VOLEI ROQUETES
Important i lluitada victòria del
sènior masculí per 2-3 davant el
centre d’alt rendiment Blume.
Els joves jugadors rivals van
posar les coses molt difícils als
roquetencs, que amb una recepció a l’inici de partit per sota
del mostrat fins ara, van haver
de remuntar i guanyar un tie
break agònic i igualadíssim.
Aquest resultat complica als
sèniors amb un triple empat a
17 punts i l’equip perseguidor
amb 16. Queden per disputar
3 jornades i dos 2 llocs entre
aquests quatre Equips. Final de
lliga d’infart.

PREMI PER
AL CLUB PATÍ
L’ALDEA
El passat dilluns 14 de març
es va celebrar la Gala del
Patinatge Català a l’auditori
del CaixaFòrum de Barcelona. Durant aquesta gala
es van guardonar els èxits
dels esportistes. El Grup Xou
Petit del CP l’Aldea va ser
guardonat amb el trofeu a l’
excel·lència. Cal destacar que
la temporada 2018 va ser
esplèndida.

POLIESPORTIU
Derrota del Club
Bàsquet Cantaires

L’Amposta Lagrama va
perdre a la Roca (22-21)

L

L

es Vinyes del Convent
Cantaires Tortosa CSIT 2019
va perdre a la pista del líder
Ripollet (91-71).
Partit que d’inici es presentava
desigualat, jugant el líder contra
un dels cuers de la classificació.
A l’inici, va ser molt igualat amb
un bon encert especialment per
part de Romonn Nelson amb
tres triples Consecutius. Es va
arribar al final del quart amb un
resultat de 24-24. En el segon es
va seguir amb el bon encert, la
defensa del CB Cantaires era millor, però ja es van donar massa
segones opcions d’atac al rival. El
CB Ripollet carregava dur el rebot
ofensiu i això li va permetre mar-

xar al descans amb cinc punts
d’avantatge. Al tercer quart, el CB
Ripollet va sortir amb convicció i
amb tres triples consecutius i diversos contraatacs van agafar un
avantatge de dinou punts. L’ultim
quart va tornar a ser igualat, pel
que fa a l’anotació, però l’avantatge aconseguit pel CB Ripollet
ja va ser insalvable arribant-se al
final del partit amb un 91-71.
D’altra banda, el president del CB
Cantaires, Sisco Pepió, ha informat aquesta setmana en una entrevista al Diari de Tarragona que
no es presentarà a les eleccions i
que, per tant, no seguirà després
de 10 anys a la directiva, sis com
a president de la mateixa.

’Amposta Lagrama va caure
per la mínima en la seva
visita a la pista de la Roca
(22-21).
El partit va ser molt igualat. Només es va trencar poc abans del
descans amb el 12-9. Però a la
represa l’Amposta va reaccionar
i el marcador es va tornar a equilibrar, amb alternatives i un joc
molt intens. En el darrer instant,
la victòria es va decantar per a
les locals. El tècnic Mateu Castellà estava satisfet, tot i la derrota: “els nostres errors en llançaments clars de sis metres ens
van privar del triomf. La imatge
fou una altra una altra comparada amb la setmana passada”.

RESULTATS CH. AMPOSTA:
CADET FEMENÍ. CH. Amposta
“Naturebre” 37 - ICES. H. Terrassa 17.
INFANTIL FEMENÍ. CH. Amposta
9 - H. Torro Agramunt 24.
INFANTIL MASCULÍ.
CH. Amposta 25 - Balonmano
Barberà 29

El derbi fou per a l’Ascó, El sènior femení va
vèncer el líder Cardedeu
a la pista del Perelló
L

L

’Ascó es va endur el derbi
davant el Perelló a Lliga
Catalana d’handbol femení
(15-29).
Les de la Ribera d’Ebre van superar les perellonenques que
van acusar les nombroses baixes a la plantilla, com en els
darrers partits. El derbi va co-

mençar igualat però, amb els
minuts, les d’Ascó es van imposar i ja al descans van posar
distàncies. A la represa, amb
més rotacions, van ampliar
l’avantatge mentre el Perelló no
va poder reaccionar i al final va
caure per un clar 15 a 29. (ebredigital.cat)

’infantil masculí del Centre
Esports Tortosa va guanyar
a l’OAR Gràcia (16-32).
Una nova victòria li permet continuar com a líder a la classificació. L’infantil femení va guanyar
en un partit molt igualat i intens
a Martorell (25-26).
El cadet femení va vèncer el Canovelles per 27-21. Amb aquest
partit es tanca la primera volta
de la segona fase, en una posició intermèdia a la classificació.
A la llista de baixes de llarga duració, aquesta setmana s’afegien
Núria Aragonés i Nerea Accensi,
quedant només 8 efectius. Tot i
això, gran partit i gran victòria.
El cadet masculí, també tot i les

baixes, va empatar a Terrassa
(19-19). Bona actuació del porter
infantil Iannick. El juvenil masculí
va perdre a Gavà per 27-25. Per
la seva part, el sènior femení va
guanyar el líder Cardedeu (2220) en un partit clau per a la fase
d’ascens i en el que es va fer un
gran treball. Bona feina i resultat
extraordinari, fent gaudir al públic assistent que va donar molt
de suport a l’equip. Finalment, el
sènior masculí va assolir, a Rubí,
una victòria molt important per
mantenir-se distanciat de la
zona de descens directe. Tot i
patir al final, després de tenir 5
gols d’avantatge, va poder guanyar per un ajustat 27-28.

El torneig Petits Herois
va ser tot un èxit

La Cameta Coixa,
campió d’Espanya

D

El Club Esportiu de Muntanya
La Cameta Coixa de Miravet es
proclamava campió d’Espanya
per clubs en categoria masculina i subcampió d’Espanya femení. Un total de 50 clubs de tot
l’Estat van participar en La Ma-

issabte al camp de
l’Ametlla de Mar, és va
viure el torneig Petits Herois
en categoria aleví.
Un torneig organizat per Aleix
Franch, amb la iniciativa de recollir donatius per al càncer in-

fantil i ser entregats al Hospital
Sant Joan de Déu. Es porten
recollits més de 1.000 euros, ja
que durant aquesta setmana encara arriben donatius per part de
la gent. El torneig va ser tot un
èxit. La Damm, va ser el campió.

rató de Borriol que va acollir el
Campionat d’Espanya per Clubs
de Curses per Muntanya, que a
la vegada, fou la primera prova
puntuable per a la Copa d’Espanya de l’especialitat. Informació
de la Plana Ràdio.

esports
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CF CAMARLES

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

LES 20 REGLES DEL FUTBOL AL CARRER
1) El grosset sempre és el porter.
2) El partit s’acaba quan tots estan cansats.
3) Tot i que el partit vagi 20-0 es decideix perquè el meta treu.
4) No hi ha àrbitre.
5) Només es xiula falta si és molt clara o algú surt plorant.
6) No existeix el fora de joc.
7) Si l’amo de la pilota s’enfada, s’acaba el partit.
8) Els dos millors no poden estar en el mateix equip i són els que trien qui juga en cadascun.
9) Si ets l’últim en ser escollit és una humiliació perquè ets el més dolent de tots els que
han de jugar..
10) A les faltes directes la barrera sempre estarà a prop de la pilota.
11) S’atura el partit quan passa una persona gran o mare amb un carret de nadó.
12) Són enemics per sempre els jugadors del barri més proper.
13) Els que no tenen ni idea de jugar es queden suplents o com a molt defenses.
14) Si arriben els majors per jugar, cal abandonar la pista o el camp, no sense abans protestar i molt perquè s’aprofiten de la llei del més fort.
15) Sempre hi ha un veí que no et deixa jugar i a més amenaça de prendre la pilota.
16) Si s’aposta alguna cosa, cal posar-se seriós, és com jugar una final.
17) Les porteries són amb pals de pedres o de jaquetes de xandall, però sempre hi haurà
un equip que tingui la porteria més petita.
Per ser gol la pilota ha d’entrar rasa.
18) Quan un equip fa gol passant el baló per sobre del porter tots els de l’equip contrari
diuen que és ALTA (sol donar resultat perquè el gol no valgui).
19) La llei de la botella, el que la tira va a per ella.
20) Si hi ha penal treuen al gros de porter i es posa el més bo.
21)) Al tercer córner seguit, és penal.

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· Cada dia està pitjor la situació
del Reus. Els americans es renten les mans amb la problemàtica i qualsevol dia agafen
l’avió i no se’ls veurà mes. Al
final, l’Ajuntament haurà d’ajudar el filial.
· A Fernando Garcia li agrada
tenir entrenadors estrelles. Va
portar, a través de German,
d’Andalúsia a Teixidó, míster
que va fer una de les èpoques
més daurades del club. Després Garcia Sanjuan que se’n
va anar a entrenar a Finlàndia,
a l’Eivissa i al Toledo i ara és segon en la selecció d’Egipte al
costat del mexicà Aguirre. Fa
unes setmanes ha aterrat a la
Ràpita Gregorio “Yoyo” tot un
mister experimentat en la Tercera divisió d’altres regions.
· Per l’Ascó, temporada male-
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ïda: primer per la marxa de
Castillejo, que va rebre una
oferta de l’Osasuna B que és
líder actualment, després la
multa d’hisenda...i els resultats
que no sortien i es va haver de
canviar el mister. I ara la mort
de l’exentrenador Leo que a
nivell humà va deixar emprenta. La junta ja ha informat que
la decisió per al futur és fer
passos enrera i està a l’altura
que el club, pel que fa al primer equip, pot estar.
· Els tres punts que la Federació ha donat a l’Ebre Escola
per alineació indeguda de tres
jugadors del Vilalba pot portar cua. Els equips implicats
Ginestar, Arnes i Vilalba estan
que treuen foc pels queixals.
Crec que el tema s’hagués
hagut de gestionar d’una altra

forma.
· Una de les ànimes mater del
Tortosa els darrers anys, Josep Maria Lleixà, que aquesta temporada entrenava als
petits del R-Bítem, va estar fa
uns mesos molt greu, es va
pensar amb el pitjor. Però s’ha
recuperat i cada dia està millor, ben cuidat per Silvana, la
seva bella esposa. És un afortunat Lleixà i es mereix tot el
millor.
· En molt poques setmanes
es presentarà el projecte de
La Cava per la propera temporada. L’objectiu és fer un
equip de campanetes per ascendir-en 5 anys a la 1a Catalana. El director esportiu serà
Juanjo Prats. Té tres místers
en cartera i un d’ells ja entrena aquest equip.

La Cava B, celebrant al vestidor el primer triomf de la temporada, divendres passat.

· Diumenge tornarà Brayan
a la Rapitenca, després de la
lesió. Sense dubte, potser el
millor fitxatge. Jackson Valencia pot tenir dificultats per
incorporar-se, pel trànsfer. El
partit és clau, amb el Lleida,
per sortir del descens.
· Els millors equips de la segona volta a Segona són: Valls
16 punts, Tortosa 15, Riudoms
i Amposta 14, Pobla i Ampolla
10, Ulldecona i Camarles 9,
Gandesa i Catllar 8, Canonja 7,
la Sénia, Vendrell i Vila-seca 6,
Torreforta 5, Móra Nova, Pastoreta i Reddis 3.
· La lliga està cada vegada més
igualada: els equips locals, fins
ara, han aconseguit 103 vic-

tòries, 65 els visitants i la resta
empats, 38. Gols per partit de
mitjana 3,1. Gol local 1,7 i visitant 1,4
· Molt bona notícia a Móra la
Nova. Per demà, Agus ja estarà
disponible després de la lesió.
· El Camarles, en partit pendent contra el Catllar, va acabar jugant amb sis jugadors de
la seva població: Jaume Gonzalez, Pau, Victor, Jaume Curto i Campanals (foto adjunta).
Teixidó no feia un hat-tric des
que tenia 18 anys, i contra el
Catllar va tornar a explotar
després de la seva llarga lesió.
Ja porta 7 gols i això que només ha jugat 6 jornades de titular. Està fet un xaval.

TERCERA EN OFF
· El jugador Marc Blasi, que va
causar baixa en la Rapitenca,
va rebre una oferta del Perelló
i finalment va fitxar pel Reddis.
· Els millors equips de la segona
volta són: Batea 16, Jesús i Maria 13, Perelló i Jesús Catalònia
11, Flix i Rapitenca B 10, Ametla,
Olimpic, Santa Bàrbara i Roquetenc 9, Remolins-Bítem 8,
Masdenverge 7, Corbera i Sant
Jaume 5, Aldeana 4, Godall 3 i
Alcanar 0.
· Des que no està Bartoli a Godall, només una victòria, a Alcanar, i 4 derrotes. A l’Aldea des
que no està Subi, dos empats i
una derrota. Els canvis d’entrenadors no són la solució.
· Tres equips només han perdut
un partit al seu camp: Perelló,

Rapitenca i Jesús i Maria.
· La Cava porta 5 jornades
sense guanyar i es podria jugar
l’ascens d’aquí a tres en el derbi contra el Jesus i Maria. Amb
l’equip de David Torres, nou
fitxatge: Alberto Cuenca que
va militar a l’Alcanar i Jesús i
Maria i que estava al Roda de
Barà. Va debutar a Santa Bàrbara.
· Hi ha equips d’aquesta categoria que hi ha setmanes que
els surten partits rodons i altres que no estan a l’altura.
· El jugador del R-Bítem Dani
Porcar deixarà el futbol per
temes laborals. D’entrada,
aquesta està prevista que sigui
la seva última campanya en
actiu.
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gastronomia

CIGRONS
PINYONS I OU DUR

INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

400 grs cigrons cuits
1 ceba
2 cullerades de tomàquet
fregit
1 o 2 ous durs
1 grapat de pinyons
aigua o caldo
1 fulla de llorer
Oli oliva

PREPARACIÓ:
Ratllar la ceba i sofregir-la amb
un rajolí d’oli. Quan la ceba estigui ben cuita afegir el tomàquet fregit i la fulla de llorer i
coure un parell de minuts. Afegir els cigrons cuits i una mica

d’aigua o caldo fins a cobrir-los.
Incorporar l’ou dur tallat a trossos petits i els pinyons. Deixar
coure 5 minuts a foc baix perquè
s’integrin els sabors.
Bon profit!

serveis
I M M O B I L I À R I A

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

ES LLOGA
PÀRQUING:
plaça, 1 d’Octubre
(antiga Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

/ /

PERDUDA
CACATÚA ALBA
AMB ANELLA
TANCADA.

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

Zona de Jesús,
Tortosa, “al canalet”
si algú l’ha trobat
o sap alguna cosa,
posis amb contacte
amb Maria Consolació

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS

699 972 815
ES GRATIFICARÀ

Som PROFESSIONALS amb TITULACIÓ
acadèmica, ASSEGURANÇA de responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d’aplicador de productes
fitosanitaris, pla d’higiene i SEGURETAT al
treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

S E R V E I S
SE PRECISA
PELUQUERA
con experiencia
ZONA TORTOSA
645 888 266

/ /

R E L A X

ENCUENTRA
TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES INDIVIDUALES, TRATO
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINATORTOSA · REUS
TARRAGONA
VENDRELL
VILAFRANCA
PENEDES

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES
I ESTRIS
ANTICS.
PAGAMENT
AL COMPTAT

691 30 2 2 41

OFERTa
TORTOSA
MASAJES
CAMILLA
DEPORTIVOS,
ERÓTICOS 20€
TODOS LOS DIAS
10H A 20H

643 766 439

MAESTRO BACEKU
AUTÉNTICO VIDENTE CURANDERO

CATALANA

INDEPENDIENTE

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.

3 MASAJES
COMPLETOS CON
BEBIDA 50€
DISCRETO
Y BUEN TRATO

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.

xxx xxx xxx

617 888 344
àries

taure

21/03 al 20/04

21/04 al 21/05

Mart apuntant a un
aspecte amb Plutó,
afavoreix accions
portades a fer canvis
amb profunditat.
Moment d’estructurar estratègies que
t’ajudin a avançar en
el sector laboral.

balança
24/09 al 23/10
La tibantor entre
Venus i Mart, pot
indicar que assumptes relatius als fills o
als amors, es poden
viure amb certa
impaciència. També
és un aspecte propi
de l’enamorament.
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cranc

lleó

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

24/07 al 23/08

Amb Urà transitant
pel signe de Taure,
comença a escalfar
motors, el teu procés
de canvis. Mentrestant, tu poses el
focus d’atenció al
futur, i ho fas amb
una bona dosi de fe.

El dinamisme es
pot apoderar de tu
amb Mercuri a Àries,
però compte amb
reaccionar des de les
entranyes. La conjunció de Mercuri amb
Quiró, assenyala
ferides no curades.

La Lluna a Àries es
farà notar amb un
augment de l’energia. Els assumptes
laborals omplen el
pensament i vols posar més energia en
emprendre, deixant
enrere algunes pors.

El Sol transitant
per la Casa VIII i
conjunt a Neptú,
t’omple d’emocions
contingudes. Et fa
més conscient del
teu costat difícil i la
seva repercussió en
les relacions.

Amb Mercuri retrògrad et fas enrere
vers algun acord i
ara et cal revalorar
la situació, per tal
d’evitar que les teves
paraules et comprometin en excés o et
perjudiquin.

escorpí

sagitari

capricorn

peixos

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

L’aspecte de Plutó
amb Mart, indica
que pots veure ara,
la millor manera de
gestionar assumptes
materials. També
inclina a cercar estabilitat o compromís
en les relacions.

L’aspecte tens de Júpiter a Sagitari, amb
planetes a Peixos,
inclina a una etapa
de qüestionaments
relacionats amb l’àrea
familiar. Sents que
vols trencar algunes
cadenes.

Venus transitant
per la Casa II, fa
que rebis algun ajut
econòmic o que la
situació material,
com a mínim, es
regularitzi. Augment
dels plaers culinaris,
vigila amb el pes.

Urà, el regent
d’Aquari, entra
finalment al signe
de Taure i afavoreix
una etapa de recerca
d’estabilitat o de
transformació de valors personals. Nous
interessos artístics.

Fes cas al sentit
comú i davant una
situació poc clara no
prenguis decisions
precipitades. Sospesa pros i contres
i qüestiona la teva
percepció, que pot
estar equivocada.

bessons

verge
24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:
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a l’última

SIMÓN
FALCÓ

ALCALDABLE PER L’ALDEA
L

’entrevista permet conèixer
als alcaldables de cara a les
pròximes eleccions municipals
del mes de maig 2019.
Avui entrevistem a l’alcaldable de
l’Aldea (Baix Ebre), Simón Falcó.
Qui és Simón Falcó?
Sóc una persona normal, amic
dels seus amics i sobretot molt
familiar. M’estimo al meu poble
en bogeria i moltes vegades he
fet passar els temes de poble per
davant dels meus personals. Sóc
aficionat a l’esport i m’agrada
molt comunicar-me i reunir-me
en tota la meua gent. Tinc vocació de servei al poble i sempre
ha estat així, formant part des de
molt jovenet en moltes associacions i entitats per poder portar
cap endavant les meues idees de
millorar. Formo part del govern
de l’Aldea des de fa 13 anys i he
passat per totes les regidories dirigint- les o donant-les suport.
Per què es presenta com alcaldable?
Crec que el que vivim ara és un
relleu generacional normal. Tots
aquests anys aprenent la vida política al costat de l’actual alcalde
Dani Andreu, i treballant dins de
l’Ajuntament i en totes les regidories, em donen l’experiència
per poder afrontar aquest repte i
posar a disposició del meu poble
tot l’après en aquests anys passats
per poder oferir la meua experiència de gestió, des d’un altre lloc
i en diferent responsabilitat.
Del programa de govern del
seu grup, què en destacaria?
El nostre eix de govern principal és
la pau social i la millora de la qualitat de vida dels aldeans i aldeanes. Volem continuar en la transparència que ens caracteritza i
posar les decisions importants del
nostre poble en mans dels aldeans i aldeanes en una democràcia
participativa. La salut econòmica
del nostre Ajuntament ha de continuar com ara, la contenció d’impostos i una despesa proporcionada a les nostres necessitats ens

permetrà emprendre qualsevol
cosa que sigui beneficiosa per al
nostre Ajuntament, sempre sense
estirar més el braç que la màniga.
La nostra situació estratègica i el
nostre endeutament a zero ens
ha de permetre aprofitar i convertir-nos amb el poble referent
a les Terres de l’Ebre en moltes
coses. I una d’elles és proposar la
Taula de Consens del territori, per
poder consensuar tots els temes
que afecten el nostre territori fugint de centralismes innecessaris.
Urbanísticament parlant, convertirem, a poc a poc, el nostre carrer principal l’Avinguda Catalunya
en un lloc atractiu de comunicació i esbarjo per als nostres ciutadans, així com millorarem les
connexions entre els nostres bar-

«AL POBLE,
HEM DE LIDERAR
QUALSEVOL
PROBLEMÀTICA
QUE ENS
SORGEIXI, SER
UN POLÍTIC
DE CARRER»
ris i la xarxa dels nostres camins
rurals. Farem polítiques properes
a la gent i com no la creació de la
regidoria d’igualtat, tan necessària en els temps que estem vivint,
serà una de les mesures programàtiques inicials.
La promoció de la nostra marca
L’ALDEA HORTA DEL DELTA així
com l’oferta de sòl industrial de
qualitat i ben comunicat seran
els pilars del nostre desenvolupament econòmic. El suport a la
cultura aldeana en la construcció del Centre Cultural SCRUA,
les reformes necessàries a les
instal·lacions esportives seran el

clar exemple del nostre suport a
les entitats que són el motor del
nostre poble i a les quals ajudarem en el que elles ens proposin,
cedint-los el protagonisme i empenyen a la seva ombra.
Quins serien els objectius fonamentals per al futur de l’Aldea?
El futur del nostre poble depèn
d’aconseguir aquest desenvolupament econòmic tan necessari,
sense perdre de vista el nostre
sector primari i d’on venim: LA
PAGESIA. Per això; ara volem crear aquest centre de negocis on
residirà el nostre tècnic de promoció econòmica per poder dinamitzar tot el que estigui al nostre abast. El full de ruta marcat els
últims anys ens ha portat per molt
bon camí, i no l’hem d’amollar,
sinó que dotar-lo de més recursos perquè tot allò que ens vam
proposar en el seu dia, quan la
carretera va deixar de passar per
dins del nostre poble, esdevingui
una realitat.
Estem a un lloc estratègic, som
cruïlla de camins i estem prop
de tot, hem de saber trobar el fil
conductor per poder fer entendre
als qui realment volen treballar en
nosaltres que som la millor opció.
Quin és el paper de l’alcalde
o alcaldessa en el món municipal?

Des del món municipal, hem de
deixar de mirar-nos el melic i treballar amb les futures alcaldesses
i alcaldes polítiques que beneficiïn a tot el territori, fugint dels
que no es posen mai d’acord, ja
que és la primera excusa que ens
posen de fora quan volen invertir
als nostres pobles. Tenim el privilegi d’estar on estem i això ens
ho hem de fer valdre. No poden
pensar només en nosaltres quan
han de dipositar algun residu
amb el que no saben que fer. Al
poble, hem de liderar qualsevol
problemàtica que ens sorgeixi,
ser un polític de carrer, com a mi
m’agrada dir, i estar molt proper a
la gent. En el meu cas; el que és
important per a les aldeanes i aldeans ho serà per a mi també. No
ho entendre de cap altra manera.
La situació política actual.
És vergonyós el que ens està
passant, estem assistint a un judici on la dignitat està guanyant a
les enganyifes, covardies i falsedats. No vull caure en el desànim;
però crec que aquí no haguéssim hagut d’arribar, ja que, com
diu Oriol Junqueras, “Votar no és
delicte, impedir-ho per la força,
sí”. Ningú dels jutjats o exiliats ha
comès cap delicte i això Europa
ho hauria de veure. Em preocupa
la floració de l’extrema dreta, em
preocupa i molt. Voldria que, com
sempre hem defensat des d’ERC,

ens poguéssim asseure a dialogar
i, si no volem, que com a mínim
ens deixin tranquils per poder fer
la nostra en democràcia.
Quin missatge donaria als
seus conciutadans i conciutadanes?.
Tenim un futur engrescador i ple
de bones coses. Hem fet molta
feina però ens queda molta per
fer i tenim un equip meravellós i
preparat per fer-la. Som gent del
poble i pel poble i hem vingut a
sumar, mai a restar. Tampoc no
prometrem mai allò que no poguéssim complir. Mai, mai, mai ho
farem, perquè volem continuar
vivint aquí.
Estem il·lusionades i il·lusionats
en poder governar i mantindré els valors que caracteritzen
a les aldeanes i aldeans, com és
cuidar de la nostra gent gran, la
implicació dels nostres joves i la
participació activa. Això, unit a la
nostra PAU SOCIAL ha de perdurar sempre, ja que ens fa ser un
poble exemplar. Treballarem per
deixar-nos la pell per a que L’ALDEA del futur sigui un poble referent a les nostres terres i on el
seu grau de benestar sigui altíssim
i poguéssim deixar un bon llegat
a les nostres filles i fills, néts i netes. Treballarem amb el cor com
no pot ser d’una altra manera per
aconseguir una ALDEA EN POSITIU.

