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Edita: El suïcidi assistit: 
homicidi? Violència masclista?
Sí, no és massa correcte 

parlar d’eutanàsia en 
portes de Setmana Santa, però 
pensem que es tracta del Dret 
a Morir Dignament i que pot 
tenir el seu espai i la seua veu 
en aquests dies.  
La història s’ha tornat a repetir 
després que, Mª José Carrasco, 
amb esclerosi múltiple, moria 
amb l’ajuda del seu marit, que 
posteriorment, va ser detingut. 
Però no és el primer cas en 
un país on l’eutanàsia i el su-
ïcidi assistit no són legals. Tot-
hom recorda sens dubte a  Ra-
món Sampedro,
perquè el seu cas és el més 
conegut d’Espanya i, fins i 
tot,  Alejandro  Amenábar  el va 
portar a  la gran pantalla  amb 
‘Mar  Adentro’.  Sampedro  va 
ser el primer a demanar públi-
cament la despenalització de 
l’eutanàsia, cosa que li va ser 
denegada una vegada darrere 
l’altra. El seu argument era que 
cada persona ha de disposar de 
la seva pròpia vida i decidir en 
llibertat acabar amb ella. En els 
30 anys que va estar postrat al 
llit no va deixar de lluitar pel que 

considerava un dret individu-
al. No obstant això, i davant les 
contínues garrotades judicials, 
va tramar un pla per suïcidar-se 
el 12 de gener de 1998. Però no 
va ser fàcil, ja que a més de de-
cidir que volia morir necessitava 
ajuda per aconseguir-ho, ja que 
en trencar-se la setena vèrte-
bra estava incapacitat de coll en 
avall, de manera que necessitava 
ajuda. I la va tenir, però no d’una 
única persona, ja que en total 
van ser 11 persones les que el 
van ajudar a complir la seua úl-
tima voluntat: una persona va 
comprar el cianur, una altra va 
calcular la proporció adequada 
fins a qui el va portar a la casa, 
o la que ho va diluir en un got. 
Una altra persona va ficar una 
palleta i l’hi va acostar a la boca. 
Minuts després,  Sampedro  va 
morir no sense abans deixar un 
vídeo pòstum. Aquests dies ha 
tornat a ser notícia la  despe-
nalització  de l’eutanàsia que va 
quedar paralitzada al Congrés 
per l’avançament electoral i que 
ha entrat de ple en campanya. 
En l’actualitat, només vuit països 
-entre ells Bèlgica, Luxemburg 

EDITORIAL

o Colòmbia- han despenalit-
zat l’ajuda mèdica a morir. No 
obstant això, diversos són els 
casos de persones que a Espa-
nya van optar per no viure en-
ganxats a un llit o a una cadira i 
van triar la via de suïcidi assistit, 
castigat en el Codi Penal amb 
penes de dos a cinc anys. D’al-
tres, en canvi, van aconseguir 
que els desconnectaren o van 
morir esperant que el Congrés 
donés llum verda a l’eutanàsia. 

Tots recordarem les paraules 
del marit de  MªJosé  Carras-
co,  Ángel  Hernández, arran de 
la trucada al 061 “La meua dona 
s’ha suïcidat, ella no podia amb 
les seves mans i li he prestat les 
meves”. Ara, Hernández, serà 
detingut per violència masclista 
pel sol fet de ser un home con-
tra una dona, sense entrar a va-
lorar “la intencionalitat” perquè 
el Codi Penal estableix que el 
suïcidi assistit és un homicidi! 
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DES D’AVUI DIJOUS
“Tot a punt per gaudir 
de la navegació fluvial a l’Ebre”
El director de l’Institut 

per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre 
(IDECE), Alfons Montserrat, 
ha presentat les novetats 
de la nova campanya de 
navegabilitat de l’Ebre, al 
tram comprès entre Ascó i 
Amposta, d’uns 95km.
Montserrat ha explicat que “ho 
tenim tot a punt per a què els 
usuaris de les embarcacions pu-
guin gaudir, amb totes les garan-
ties, de la navegació fluvial al riu 
Ebre”. En aquest sentit, L’IDECE 
s’encarrega del control, vigilàn-

cia, seguretat i manteniment del 
canal de navegació, adequada-
ment senyalitzat i delimitat amb 
342 boies, repartides en tot el 
tram. A més, els usuaris també 
poden fer ús dels 17 embarca-
dors existents condicionats i es 
posa de nou en servei la resclosa 
de Xerta, que restarà oberta tots 
els dies, de les 10 a les 19 hores, 
per a què les embarcacions pu-
guin superar l’assut, un cop s’ha-
gin fet els pertinent controls de 
plagues.  L’IDECE manté també 
un servei permanent per atendre 
qualsevol tipus d’emergència i 

prevenció d’accidents fluvials. 
Així, l’ens disposa de 3 embar-
cacions ràpides per al manteni-
ment, vigilància i control de tot 
el tram navegable i ofereixen su-
port logístic a les embarcacions. 
Pel que fa al control de les pla-
gues, com el cargol poma o el 
musclo zebrat, l’IDECE segueix 
un rigorós protocol; amb con-
trols exhaustius i diaris amb les 
embarcacions de vigilància per 
detectar ràpidament focus d’in-
fecció i, en el cas de detecció, 
informar perquè es prenguin les 
mesures adequades.

Alfons Montserrat, president de l’DECE.

EL PERELLÓ
Mor el conductor d’un turisme en un 
xoc amb una furgoneta a l’N-340
El conductor d’un turisme 

ha mort aquest dilluns 
en un xoc frontal a l’N-340 al 
Perelló.
El turisme va xocar amb una 
furgoneta al punt quilomètric 
1.105,5. Entre els ocupants de 
la furgoneta també van haver-hi 
ferits. Quatre patrulles del cos 
dels Mossos d’Esquadra, quatre 
dotacions de Bomberst, dues 
ambulàncies i l’helicòpter medi-
calitzat del SEM es van desplaçar 
fins al lloc dels fets. Aquesta és 
la 41a víctima mortal a les car-
reteres d’aquest 2019 i la tercera 

d’aquesta Setmana Santa. D’altra 
banda, un motorista va resultar 
ferit greu dissabte en patir un 
accident quan circulava per la 

TURISME
Ocupació del 90 % 
per Setmana Santa 
Les previsions d’ocupació 

turística a la Costa Daurada 
durant aquesta Setmana Santa 
se situen en el 90%.  
Aquesta previsió es deu, en bona 
part, al turisme esportiu que 
s’espera al territori, pels esdeve-
niments i campionats nacionals 
i internacionals, com és el cas 
del Torneig ITE o del Zarabasket, 
que garanteixen la vinguda de 
20.000 esportistes nacionals i 
internacionals. Per la seua part, 
els allotjaments rurals de les Ter-
res de l’Ebre s’ompliran en un 
90% durant els quatre dies fes-

tius de finals de setmana santa, 
des d’avui dijous fins a dilluns de 
Pasqua. A la Terra Alta s’espera 
arribar al cent per cent d’ocupa-
ció turística durant aquests dies 
festius.

carretera local TV-3403 al terme 
d’Amposta i en direcció a Sant 
Jaume d’Enveja. El motorista va 
caure sol. 
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S’ESTRENA 
EL REFORMAT 
VELÒDROM  

Després de les millores al Ve-
lòdrom, Tortosa va acollir el 
campionat de Catalunya infan-
til, aleví i màster de ciclisme en 
pista, en una jornada organit-
zada per la Penya Ciclista Baix 
Ebre ‘Ja Arribarem’. Els títols 
infantil en l’Òmniun van ser per 

Lluc Plana (Noel-Tadesan) i Irune 
Sánchez (Esport Ciclista Mataró). 
Plana va dominar la velocitat, 
escratx i puntuació, només sent 
superat en els 250m per Elvis 
Guillén (Penya Ciclista Mon-
troig). Per la seva banda, Joel 
Munté (Penya Ciclista Montroig) 
i Aixa Catalán (Barcelona Pis-
ta) eren els vencedors alevins, 
mentre que Javier Giné (Penya 
Ciclista Baix Ebre) dominava les 
proves de categories màster.
(noticia d’ebredigital.cat)

CIUTADANS, 
PRESENT A MÉS 
MUNICIPIS
Ciutadans presentarà llistes 
als municipis de Tortosa, 
Amposta, Móra d’Ebre, Ro-
quetes, la Ràpita, l’Ampolla 
i l’Ametlla de Mar a les pro-
peres eleccions municipals, 
i que treballa per presentar 
candidatura en algun muni-
cipi més. A Tortosa, la llista 
l’encapçala Miquel Àngel 
Albacar, enginyer de Camins, 
Canals i Ports. L’acompanya-
rà, com a número 2, Patricia 
Faura, auditora internacional 
de Seguretat Alimentària i 
Benestar Animal i candidata 
de Cs al Senat per Tarragona 
a les eleccions del 28 d’abril. 
El número 3 de la candi-
datura de Tortosa és per 
l’advocat Rubén Espuny, el 
membre més jove de la llista 
de Cs.

MOVEM 
PRESENTA 
CANDIDATURA
Aquest dissabte Movem 
Tortosa va donar a conèixer 
tots els noms de la candi-
datura de cara les eleccions 
municipals, on Jordi Jor-
dan encapçalarà una llista 
“progressista, transversal i 
amb l’objectiu d’aconseguir 
el canvi polític a la capital 
del Baix Ebre”. En el marc 
del passeig central del parc 
Teodor Gonzàlez, Jordi Jordan, 
ha presentat una candidatura 
amb perfils professional i 
socials de diverses entitats i 
plataformes, així com de tots 
els barris de la ciutat que té 
“com objectiu ser la garantia 
del canvi després de 12 anys 
de governs convergents amb 
el suport d’ERC a Tortosa”. 
Així, Jordi Jordan, va detallar 
que “l’objectiu és treballar i 
moure Tortosa cap al futur en 
un moment d’estancament i 
retrocés econòmic i demogrà-
fic de la ciutat”. Així mateix, 
recentment s’han presentat 
els candidats a Jesús (Ramon 
Pujol) i Els Reguers (Josep 
Lluís Borràs). 

NOTÍCIES 
BREUS 

ACTUALITAT
El papa Francesc rep la Reial Arxiconfraria de 
la Cinta en una audiència privada al Vaticà
El papa Francesc va rebre 

divendres una nombrosa 
expedició de la diòcesi de 
Tortosa que va viatjar al 
Vaticà.
El pontífex es va reunir en au-
diència privada amb la Reial Ar-
xiconfraria de la Cinta, encap-
çalada pel primer majordom, 
Josep Maria Utges. La trobada, 
que va culminar els actes de 
celebració del quart centenari 
de l’Arxiconfraria, fou presidida 
pel bisbe de la diòcesi, Enrique 
Benavent, i acompanyada per 
l’alcaldessa de la ciutat, Meritxell 

Roigé. Durant la trobada, el papa 
Francesc ha saludat un per un 
tots els membres de l’expedició 
i va mostrar una acollida molt 
propera. A més, va mostrar un 
gran interès per la història de la 
fundació de la Reial Arxiconfra-
ria, l’any 1617, i per la promoció 
que fan de la devoció a la Mare 
de Déu de la Cinta a partir del 
relat de la seua aparició a la ca-
tedral, el 25 de març del 1178, i 
del lliurament del cíngol que es 
venera a la ciutat des d’aquell 
moment. Durant l’audiència, van 
lliurat diversos obsequis al papa 

Francesc, com l’insígnia que el 
distingeix com a Confrare d’Ho-
nor. De la seua banda, el bisbe 
Benavent va agrair l’amabilitat 
amb la qual els ha rebut Fran-

SALUT
Dos cotxes infantils per als nens mentre viuen 
un procés assistencial als centres de l’ICS Ebre
Dues empreses de Tortosa, 

el concessionari de 
vehicles Merkamotor i la 
botiga de joguines Gascó, 
han fet la donació d’un cotxe 
elèctric i d’un de pedals per 
als infants atesos a centres de 
l’ICS Ebre per a humanitzar 
els processos assistencials 
que viuen quan visiten un 
centre de l’CS Ebre..
Concretament, el cotxe elèctric 
és un Audi que es destinarà a la 
Unitat de Pediatria de l’HTVC. 
El faran servir els infants hos-
pitalitzats per a entrar al quirò-
fan o per a anar a fer-se proves 
diagnòstiques, amb la intenció 

que la il·lusió i distracció de la 
joguina compensi l’ansietat que 
els pugui generar l’entorn hos-
pitalari.
El de pedals, un Volkswagen 
tot terreny, estarà ubicat al nou 
CAP Amposta que s’inaugurarà 
properament i servirà d’entre-
teniment per als més petits que 
vagin a la Consulta de Pediatria.
“Humanitzar cada vegada més 
els processos assistencials, i so-
bretot els dels més petits, és un 
objectiu permanent del profes-
sionals de l’ICS al qual, per sort, 
s’hi van adherint voluntàriament 
altres persones i entitats del ter-
ritori”.

cesc. La comitiva tortosina ha 
estat acompanyada per monse-
nyor Jordi Bertomeu, vicari judi-
cial del bisbat de Tortosa i prelat 
d’honor del Papa a la Santa Seu.
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na edició d’aquesta festa,  
enguany dedicada a la música 
i que tindrà lloc del 17 al 19 de 
maig.  

SANT JORDI AL 
CASTELL
La zona del Castell serà un 
cop més l’epicentre de les 
activitats de Sant Jordi. El 23 
d’abril, les parades de llibres, 
roses i altres elements rela-
cionats amb la diada obriran 
des de les 10 del matí fins a 
les nou de la nit.

LLAÇOS DEL PONT
 Fomento, a requeriment de 
la Junta Electoral, ha retirat 
els llaços grocs del Pont 
d’Amposta. “Tot arran d’una 
denúncia del Partit Popular”.

NOVA OPERACIÓ 
ANTI-DROGA
Una detinguda a Amposta 
per traficar amb drogues des 
del seu domicili. Mossos i 
policia local van escorcollar, 
novament, una casa del carrer 
Cànovas decomissant més de 
1.000 euros i quatre embol-
calls amb estupefaents.

NOTÍCIES 
BREUS
DIPÒSIT D’AIGUA 
DEL POBLE NOU
Dilluns, la junta de govern local 
“hem aprovat el projecte del 
dipòsit d’aigua del Poble Nou 
del Delta amb un pressupost 
d’uns 300.000 euros. Fa 14 
anys, l’any 2005, es va adju-
dicar el contracte de gestió de 
l’aigua que inclou aquest pro-
jecte i que mai es va prioritzar 
per governs anteriors malgrat 
la necessitat”.

HIMNE PER A 
LA FESTA DEL 
MERCAT
“Una foto en sèpia de l’Am-
posta d’ans. Un gran escenari 
amb el Pont de fons. S’omple 
de parades tot el nucli antic. 
Comerços, tavernes per tots 
els carrers”. Així arranca 
l’himne de la Festa del Mercat 
a la Plaça, del compositor 
ampostí Tomàs Simon. La 
seva estrena serà un dels 
moments àlgids de l’onze-

POLÍTICA
ERC buscarà revalidar resultats en 
uns comicis amb 6 opcions polítiques
Dissabte passat, Adam 

Tomas, cap de llista d’ERC 
i actual alcalde de la capital 
del Montsià, va presentar la 
llista de la seva candidatura 
per a  la ciutat d’Amposta. 
A l’acte van assistir unes 300 per-
sones. Entre els nous fitxatges a 
la candidatura predominen, so-
bretot, persones  involucrades 
en el teixit social i cultural. Clar 
exemple de les noves incorpo-
racions entre altres són: Núria 
Marco, Joana Serret, Pep Simó, 
Cristina Sales i Daniela Gamboa. 
Esquerra d’Amposta-Esquerra 
Republicana farà valdre “els qua-
tre anys de govern” per a bus-
car afiançar-se a l’alcaldia i “re-
validar la majoria absoluta. Per 
això la candidatura suma més 
gent al projecte pel canvi inici-
at el 2015”. Les altres opcions 
són JuntsxAmposta, PSC, Som 
Amposta, Podem, Ciutadans i el 
Partit Comunista del Poble Ca-
talà.
La candidatura de Junts per Am-

posta, liderada per Manel Masià, 
es va presentar divendres amb 
una llista que “busca recuperar 
la confiança de l’electorat” que 
clarament va perdre al 2015. S’ha 
fet un nou partit, amb un nou 
president local, i “s’ha implan-
tat una nova forma de treballar, 
sobretot buscant l’obertura al 
màxim a la ciutadania, amb l’ob-
jectiu de fer una Amposta millor. 
Amposta econòmicament està 

gelada, no hi ha feina de qualitat 
i s’està perdent pistonada. L’Am-
posta magnètica, un decàleg 
de valors i propostes, és aque-
lla Amposta que superarà tots 
aquests problemes”. Tal com 
informa ebredigital.cat, a Masià, 
l’acompanyen figures “clau” del 
PDeCAT a Amposta com Mano-
lita Cid o Anabel Marcos, a més 
de sumar nous valors com Ha-
dar Aixendri. 
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L’AMETLLA DE 
MAR POSA A 
PUNT LES SEVES 
PLATGES 
La regidoria de Medi Ambi-
ent va començar divendres 
passat els treballs per tenir 
en òptimes condicions les 
platges de la població, espe-
cialment en les de Bandera 
Blava. Entre les accions de 
millora, destaca d’entrada 
“la reparació dels accessos 
a la platja de Sant Jordi, la 
renovació de la dutxa de Cala 
Pepo pels nous models d’acer 
inoxidable, l’envernissat de 
les passarel·les de fusta i la 
neteja dels passejos de les 
platges més cèntriques”. El 
següent pas va ser la llaurada 
de les platges. Tot i tenir les 
platges a punt, la regidoria 
continua treballant “de cara a 
la temporada d’estiu per re-
posar més sorra en aquelles 
platges que ho necessitin, 
com ara Calafató”.

LES CAPTURES 
D’ANGULA AL 
DELTA CAUEN
La campanya de l’angula al 
delta de l’Ebre s’ha tancat 
enguany amb una disminució 
de pràcticament la meitat de 
les captures respecte a les 
efectuades l’any passat. Així 
ho constaten les dades de la 
Confraria de Pescadors de 
Deltebre, que centralitza la 
comercialització de les cap-
tures de tot el Delta: no s’ha 
arribat als 600 quilos pescats 
davant dels 1.100 registrats al 
tancament de 2018. Tot i que, 
tradicionalment, és una pesca 
amb alts i baixos en anys 
alternatius, el secretari de la 
Confraria, Pascual Chacón, 
ha apuntat que les condici-
ons climàtiques benèvoles 
d’aquest hivern haurien influ-
ït: les temperatures han estat 
molt suaus, no s’han produït 
precipitacions ni grans neva-
des que hagin incrementat els 
cabals de l’Ebre i els episodis 
de vent han estat comptats. 
“El canvi climàtic ens afecta”.

DELTEBRE
Tret de sortida a la lliga 
de Triatlons TriTour

Un miler de triatletes van 
participar a la primera 

prova del circuit Tri Tour que 
va fer-se a Deltebre.
L’alcalde, Lluís Soler, més enllà 
de la cita esportiva, va destacar 
que “la triatló, a banda de posar 
en valor els atractius paisatgís-
tics de Deltebre, també és una 
oportunitat per a la dinamització 

de l’economia local ates el gran 
nombre de participants que acull 
aquesta prova”. El regidor de 
Promoció Esportiva, Robert Ber-
tomeu, va explicar que “la posa-
da en marxa del Centre Esportiu 
del Delta i del Centre Fluvial del 
Delta són dos atractius més que 
han facilitat l’organització de 
l’esdeveniment”.

NOTÍCIES 
BREUS Mercat artesanal a 

l’aire lliure, a la Cala

La 28a Fira Alternativa va 
tenir lloc el cap de setmana 

passat a la Cala, amb desenes 
de paradetes. 
Des de divendres i fins diumen-
ge, la població va acollir artesans 
vinguts d’arreu i també veïns que  
es van afegir al mercat on es van 
oferir productes artesanals, eco-

lògics, manufacturats i naturals.
Complements tèxtils fets a mà, 
joieria artesana, quadres, herbes 
remeieres, espelmes, embotits i 
formatges foren alguns dels pro-
ductes que es podien trobar. Van 
ser mig quilòmetre de parades, 
entre la plaça Nova, la Joan Miró 
i el carrer Pau Casals.

AGRICULTURA
83 ajuts a Comunitats 
de regants de Catalunya
El Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) de 
la Generalitat de Catalunya ha 
resolt l’atorgament de 83 ajuts 
a Comunitats de regants de 
tot Catalunya per un import 
de 26.711.899,24€ d’inversió, 
amb una subvenció 
d’11.225.824,81€ per a les 
anualitats de 2019, 2020 i 
2021, i que van destinats a 
instal·lacions comunitàries de 
comunitats de regants.
Els ajuts es destinaran a la re-
alització d’obres com la cons-
trucció de xarxes de transport 
i distribució, capçals de reg fins 

a l’explotació individual, siste-
mes d’automatització i control 
del consum, instal·lacions de 
captació i elevació d’aigües, im-
plantació i millora de les instal-
lacions elèctriques vinculades 
als sistemes de reg i embas-
saments i basses de regulació. 
El 74% de l’import d’ajut total 
(8.074.774,45€) és per a obres 
de modernització integral i 
el 26% de l’import d’ajut total 
(3.151.050,32€) per a obres de 
millora i modernització. Una 
vegada comprovat que com-
pleixen les condicions d’admis-
sibilitat indicades s’ha concedit 
un total de 83 ajuts.

LLIGALLOS 
14a Fira de Pasqua i 
12a Diada del Crostó
Dissabte va tenir lloc la 

14ena Fira de Pasqua i la 
12ena Diada del Crostó.
L’alcaldessa de Camarles, San-
dra Zaragoza, explicava que “la 
jornada, amb la Fira i la Diada, 
està organitzada per l’Associa-
ció de veïns Sant Joan Baptista 
dels Lligallos. L’Ajuntament col.
labora amb tota la infraestruc-
tura però la feina organitzati-
va és dels veïns i veïnes. Es va 
començar, fa 14 anys, amb uns 
sis expositors i ara hem passat 
a una vintena i això és senyal de 
que la gent treballa i que té ga-
nes de fer poble i territori”. 
Per tant, segons Zaragoza, és 

una jornada que està consolida, 
fent-se, a més, un bon nombre 
d’activitats paral.leles”. L’alcal-
dessa de Camarles destacava 
“l’esperit actiu de la gent dels 
Lligallos. A més de la jornada de 
dissabte, cal dir, per exemple, 
l’arranjament actual del pati de 
l’escola. L’Ajuntament posa la 
part econòmica però els que 
treballen són els pares, profes-
sors, equip directiu, alumnes...
és una comunitat petita però 
molt activa i que s’hi aboca 
quan s’organitza alguna cosa 
com va ser dissabte passat amb 
la Fira de Pasqua i la Diada del 
Crostó”.

ALGINET APOSTA 
PER L’EDUCACIÓ 
‘PER CANVIAR EL 
RUMB DE DELTEBRE’

Més Deltebre-ERC va celebrar 
una trobada amb la comunitat 
educativa de Deltebre per tal 
de presentar la seva proposta 
educativa. La presentació que 

va anar a càrrec de Salvador For-
nós, mestre jubilat i número 9 de 
la candidatura i de la mestra Va-
nessa Callau, número 4 i actual 
regidora a l’Ajuntament.  
Tots dos van fer una diagnosi de 
la situació educativa que viu el 
municipi “com a resultat d’un in-
tens treball de camp, visita a les 
escoles i la pròpia realitat social 
fruit de les seves experiències 
docents”. Els republicans van 

presentar “un ambiciós projec-
te educatiu que sota el nom de 
Pla Educa Delta (hereu del Pla 
Educatiu d’Entorn) abarcarà tot 
l’espectre formatiu dels 0 als 
18 anys. Un projecte que tindrà 
com a eix central el Consell Es-
colar Municipal i del qual sorgi-
ran 5 àmbits d’actuació: l’edu-
cació de 0-3 anys, l’educació 
primària i secundària, els ense-
nyaments artístics, les famílies 

i els equipaments educatius. 
“En resum, un pla que dotaran 
amb 200.000€  i més recursos 
personals i tècnics per fer front 
a les necessitats educatives i 
socials”. Pel candidat, Joan Al-
ginet, “l’educació no s’ha con-
templat mai com una prioritat 
de l’Ajuntament i ens hem limi-
tat a complir amb les obligaci-
ons de manteniment dels cen-
tres sense anar més enllà”.

FIRA ALTERNATIVA
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L’AMPOLLA
S’estrena un nou 
dispositiu DEA
L’Ampolla ha inaugurat 

un nou dispositiu DEA 
(Dispositiu Extern Automàtic) 
connectat a la xarxa del 112, 
situat al passeig de l’Arenal.  
A més, també ha canviat d’ubi-
cació i ha connectat a la xarxa 
del 112 el dispositiu que hi havia 
a la plaça González Isla. La nova 
ubicació, que es troba al mig de 
la plaça, és més visible i cèntrica, 
fet que permet que en cas d’ha-
ver-se d’utilitzar el DEA, aquest
sigui més accessible. La inaugu-
ració del nou dispositiu DEA i la 
connexió al 112 de l’altre desfi-
bril·lador s’emmarquen en el Pla 
Plurianual 2018-2020, signat 

entre l’Ajuntament de l’Ampolla 
i el SEM, per ampliar i millorar la 
xarxa de desfibril·ladors DEA del 
municipi, amb la finalitat de què 
l’Ampolla esdevingui un territori 
cardioprotegit. El Pla preveu que 
en el termini d’un any s’instal·lin 
nous dispositius.

L’ALDEA
Obres d’enderroc 
del pont de la via
La voluntat popular 

expressada de manera 
majoritària per la ciutadania 
de l’Aldea es va fer realitat 
divendres passat  amb l’inici de 
les obres d’enderroc del pont 
de la via.     
Aquesta obra executada per la 
Demarcación de Carreteras del 
Estado (Fomento), permetrà, “a 
part de complir el desig popular, 
eliminar una important barre-
ra arquitectònica que generava 
inundacions, perill per a la circu-
lació i que, a part, simbolitzava 
una mena de separació física dels 
dos barris de l’Aldea”. El consistori 
sencer, que va aprovar per una-

nimitat l’acord amb Fomento, es 
mostra satisfet per poder fer rea-
litat una obra “absolutament ne-
cessària”. Al mateix temps com-
porta la cessió de la propietat del 
trams  de la  N-235 i de la N-340 
posant d’aquesta manera a dis-
posició del municipi aquestes vies 
de comunicació que formen part 
de l’eix principal de l’Aldea.

 

JORNADES 
GASTRONÒMIQUES 
DE L’ARRÒS A 
L’ALDEA

Des de la regidoria de Turis-
me de l’Ajuntament de l’Aldea 
s’informa que des de divendres 
passat fins a l’1 de juny i dins 
de la campanya Tasta l’Aldea  

tindran lloc les 11es Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs a l’Al-
dea, en les que els restauradors 
aldeans: La Llar, La Vaqueria, 
Mas Masdeu i Pòdium oferiran 
uns menús que aniran entre els 
20 fins als 25 € i en els que l’ar-
ròs formarà part de la cuina de 
cada restaurador.  “Us convidem  
a vindre a l’Aldea i gaudir dels 
gustos i sabors dels arrossos al-
deans”. 

D’altra banda, des de l’equip de 
govern de l’ajuntament de l’Al-
dea, “valorem amb satisfacció 
la XV Fira de l’Arròs i del Co-
merç donat que s’han assolit 
els objectius que es pretenien 
aconseguir. L’augment dels 
expositors, excepcionalment 
important a l’espai de l’av. Ro-
bert Graupera, conjuntament 
amb l’èxit espectacular dels 
actes propiciats per les enti-

tats i persones col·laboradores, 
ens han permès gaudir d’una 
grandíssima assistència de pú-
blic i, d’aquesta manera, donar 
visibilitat al gran aparador que 
simbolitza una Fira que ha per-
mès comprovar que la iniciati-
va L’Aldea Horta del Delta o el 
Pla de Dinamització són eines 
encertades i d’estreta col·la-
boració entre l’Ajuntament i la 
iniciativa privada”.

FIRABRIL DEL 
PERELLÓ 
El Showcooking va guanyar 
presència a la nova edició 
de la FiraAbril del Perelló, la 
fira de la mel i l’oli. Aquesta 
fira data de l’any 1882 i tot 
i ser una fira agrícola en els 
seus orígens, en els darrers 
anys s’ha convertit en una 
de les fires multisectorials 
més importants de les Terres 
de l’Ebre on es promocionen 
els serveis, els comerços i 
productes típics del municipi, 
convertint-se en el nucli de la 
promoció econòmica i cultu-
ral de la població. La fira gira 
al voltant de l’oli i la mel del 
Perelló, on es presenten les 
diferents varietats i els seus 
productes derivats. 

CONVENI 
AJUNTAMENT I  
UE ALDEANA
Amb la presència de mem-
bres de l’equip de govern i 
de la junta s’ha procedit a la 
signatura del Conveni entre 
la UE Aldeana i l’Ajuntament, 
“una mostra de recolzament 
actiu al nostre club de futbol. 
L’aplicació de polítiques de 
suport a les nostres entitats 
esportives per part de la 
regidoria  d’Esports, que 
dirigeix Carlos Bertomeu, 
donen com ha fruit l’estreta 
col·laboració amb l’activitat 
general de l’Aldeana (futbol 
base i primer equip) donat 
que desenvolupa una valuosa 
tasca de formació, també 
de promoció municipal i 
evidentment de facilitar la 
pràctica esportiva a grans i 
menuts. D’acord amb aquest 
esforç altruista cal destinar 
els ajuts pertinents per facili-
tar la seva activitat”.  

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
Joan Pere Gómez i Comes encapçalarà
la llista de Junts per l’Ametlla de Mar
L’actual gerent de Ports, el 

calero Joan Pere Gómez 
Comes, encapçalarà la llista 
de Junts per l’Ametlla de Mar, 
marca del Partit Demòcrata 
Català, a les eleccions 
municipals.  
La presentació de la llista es durà 
a terme el divendres 10 de maig 
a la Sala de la Societat Cultural 
Esportiva i Recreativa de l’Ametlla 
de Mar (C/ Països Catalans 18, a 
les 20h). Gómez ha destacat que 
creu “en el gran potencial” del 
municipi i que són “un gran equip 
per tornar a fer de la Cala un po-
ble capdavanter”. És el segon 
cop que Gómez encapçela una 
candidatura, després que el 2015 

ho fes per CiU. En els darrers co-
micis, van guanyar les eleccions 
però el pacte d’esquerres els va 
deixar a l’oposició. Gómez argu-
menta que tornarà a presentar-se 
com alcaldable perquè són he-
reus d’aquest resultat. “Després 
de consultar-ho amb la família i 
amb els regidors i regidores que 
hem estat els darrers 4 anys a 
l’oposició, vaig prendre la decisió. 
A més, em presento per dos mo-
tius: per un costat perquè la gent 
que em trobo pel carrer em pre-
gunta qui va guanyar les anteriors 
eleccions. Amb vots i regidors va 
ser la nostra candidatura i em de-
manen que no deixi orfe aquests 
resultats. Després també, a nivell 

personal i polític em trobo en el 
millor moment de la meua vida, 
amb el bagatge, en l’aspecte po-
lític, que em dóna ser gerent de 
Ports. Amb tot, el meu desig polí-
tic és ser alcalde de l’Ametlla i per 
això em torno a presentar”. Sen-
se avançar noms de les persones 
que formaran part de la llista, “la 
candidatura serà transversal, amb 
més dones que homes, i estaran 
representats tots els sectors eco-
nòmics i socials del municipi”. 
Respecte als eixos principals del 
programa electoral de Junts per 
l’Ametlla de Mar, “estaran centrats 
en la conservació i manteniment 
dels equipaments municipals, i la 
consolidació dels serveis públics”.
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ALCANAR
Identificació genètica 
de les femtes de gos

Alcanar implantarà un 
sistema tecnològic 

d’identificació genètica de les 
femtes de gos per identificar, 
i sancionar, els responsables 
de les deposicions que no es 
recullin de la via pública.  
Els propietaris de les mascotes te-
nen tres mesos per fer les extrac-
cions de sang, de manera gratuïta, 
als centres veterinaris del municipi. 

Es farà un registre del perfil genè-
tic de cada animal i amb la base de 
dades dels ADN es podrà identifi-
car a quin gos pertany la femta que 
es trobi al carrer. El programa Can-
ID, pioner a les Terres de l’Ebre, 
el desenvolupa Vetgenomics, 
participada per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, i empresa 
experta en el diagnòstic genètic 
veterinari i la genòmica animal.

SUCCESSOS
Robatoris en una 
església i tres bars
Els Mossos van detenir dos 

veïns de la Sénia, de 20 i 
21 anys, com a presumptes 
responsables de 4 robatoris 
amb força en una església 
evangèlica, dos bars d’Alcanar 
i el bar de l’ermita de la Pietat 
d’Ulldecona.     
Els dos primers casos, el del cen-
tre religiós i el bar de l’ermita, van 
ser comunicats als investigadors 
el 10 de març. Els lladres van for-
çar els accessos amb un gat hi-
dràulic i es van endur de l’interior 
diversos productes electrònics, 
un televisor, objectes de la llar, 
diners en efectiu així com, en el 
cas de l’establiment, gran quan-

titat de refrescos i begudes al-
cohòliques. Vuit dies després, els 
Mossos van ser informats de dos 
nous robatoris similars en dos 
bars d’Alcanar on van forçar els 
accessos, tot i que un dels casos 
no es van emportar res. Les in-
dagacions policials van permetre 
vincular-los amb els dos joves, 
que tenen antecedents policials 
per delictes contra la propietat.
El passat 4 d’abril els Mossos van 
detenir el primer dels joves i van 
poder recuperar diversos objec-
tes sostrets en els robatoris en 
l’escorcoll en un domicili de la 
Sénia. A l’endemà va ser arrestat 
el segon presumpte lladre. 

 

FRATERNITAT 
REPUBLICANA
La Federació d’Esquerra Repu-
blicana de l’Ebre va comme-
morar el 88è aniversari de la 
proclamació de la República a 
la Torre de l’Espanyol.
Els actes de celebració es van 
iniciar amb la presentació del 
llibre ‘Obertura Republicana’ de 

Joan Manuel Tresserras i Enric 
Marín. Al tradicional sopar ho-
menatge a la Fraternitat Republi-
cana, com sempre, es va fer un 
reconeixement i agraïment. En-
guany foren per a Dani Andreu, 
Ferran Cid, Marc Mur, Alfons 
Montserrat i Ramon Campanals, 
que van rebre el guardó a la Fra-
ternitat Republicana. Òmnium 
Cultural de les Terres de l’Ebre va 
rebre la Menció Joan Ferré.

CONGELATS 
MARCOS TORNA A 
LA RÀPITA 
L’empresa Congelats Marcos 
torna a la Ràpita després de 
més de 20 anys per desplegar 
en unes noves instal·lacions el 
creixement que té previst en 
els propers anys. Ho farà en 
una nova nau que es cons-
truirà al polígon el Rajolar, 
on l’empresa rapitenca ha 
resultat adjudicatària d’una 
parcel·la de titularitat munici-
pal després que l’Ajuntament 
hagués adquirit uns terrenys 
annexes als que ja tenia, la 
qual cosa ha fet possible 
aquesta operació. En l’últim
ple, a més, es va aprovar la 
declaració d’especial interès 
o utilitat municipal l’activitat 
econòmica de Congelats Mar-
cos per tal de poder aplicar 
les diverses bonificacions  
provades aquesta legislatura. 

“L’ABANS”: 
RECULL GRÀFIC 
1890-1989 
L’alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig i l’editorial Efadós van 
presentar el col·leccionable 
en fascicles L’Abans: Recull 
gràfic d’Alcanar (1890-1989), 
dels autors Joan B. Beltran i 
Helena Fibla. L’acte va tenir 
lloc dissabte 13 d’abril al Casal 
Cívic Trinitari Bel. L’Abans és 
un llibre que recull foto-
grafies representatives del 
municipi entre els anys 1890 
i 1989. L’obra posa l’èmfasi 
en l’aspecte humà: la gent, la 
manera de viure, els costums, 
les tradicions i les festes, 
i també els paisatges, els 
edificis i els monuments més 
emblemàtics.  

EXPOSICIÓ A 
L’ESGLÈSIA NOVA 
L’Església Nova de la Ràpita 
acollirà fins al dia 22 d’abril 
una exposició de pintura a 
l’oli del senienc Joaquim Bala-
da, titulada Una vida en color. 
La mostra està formada per 
més de trenta quadres.

NOTÍCIES 
BREUS 

LA RÀPITA
S’obre al turisme una experiència singular 
de pesca a la pantena de l’Encanyissada
La Ràpita obre al turisme 

una experiència singular 
que permetrà als visitants 
conèixer de primera mà la 
pesca tradicional de la pantena 
de l’Escanyissada.  
Es tracta d’una de les pesqueres 
més antigues de Catalunya, que 
ara mostrarà aquest art ancestral 
tal i com el practiquen des del 
segle XII els membres de la Con-
fraria de Pescadors de Sant Pere. 
La seua predisposició ha permès 
tirar endavant la Ruta Pesca de 
la Pantena conjuntament amb 
l’Estació Nàutica i l’Ajuntament, i 
amb el suport de la direcció ge-
neral de Pesca.
Aquesta setmana s’ha fet la pre-

sentació de la ruta (imatge de 
la foto), que tindrà com a guies 
els mateixos pescadors i que 
permetrà als visitants practicar 
amb el salabre des de la pantena 
de la llacuna més gran del Del-
ta de l’Ebre i també fer una de-
gustació dels productes que es 
capturen, com anguiles, llobar-
ros, crancs blaus i moixarres. La 
força d’aquesta iniciativa, però, li 
ve donada per la singularitat de 
la vida que porten els pescadors 
que per sort poden entrar a la 
pesquera, i l’autenticitat d’aques-
ta vivència  que ara compartiran 
amb els visitants i que aprofun-
deix en l’essència del delta. L’al-
calde de la Ràpita, Josep Capar-

rós, ha destacat que “aquesta 
ruta és un producte rodó, que 
combina identitat, autenticitat i 
professionalitat, que dinamitza el 
nostre municipi, potencia un dels 

seus sectors principals, la pesca, i 
que ens porta a un indret emble-
màtic com és l’Encanyissada, així 
que estem convençuts que serà 
un producte estrella”.
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NORMA PUJOL 
CULPA AL PSOE 
DE QUE LA 
GENERALITAT NO 
PUGUI APLICAR 
L’IMPOST NUCLEAR 
La candidata al Congrés per 
Esquerra Republicana, Norma 
Pujol, ha assegurat: “Estem 
davant d’un acte de greu ir-

responsabilitat per part del par-
tit socialista. Tots aquest mesos 
que ha esta al govern, s’ha negat 
a retirar el recurs d’inconstitu-
cional que va interposar el PP. 
Aquesta pèssima notícia signifi-
ca que no tindrem el fons terri-
torial que preveia de 12 milions 
d’euros cada any, que havia de 
servir per reindustrialitzar, diver-
sificar l’economia i preparar les 
zones nuclears per quan tanquin 
les centrals. Un tancament que 
com sabeu, ja té calendari”. 

Norma Pujol ha recordat que 
des de mocions als Ajunta-
ments, Consells Comarcals, 
la Diputació de Tarragona, el 
grup d’Esquerra Republica-
na al Congrés i el govern de 
la Generalitat es va demanar 
al govern socialista la retirada 
del recurs. “De res ha servit un 
clam unànime perquè el go-
vern socialista deixés d’actuar 
igual, exactament igual, que el 
PP”. 
El candidat al Senat, Miquel 

Aubà, ha afegit que ell mateix 
també va presentar preguntes 
per escrit al govern socialista 
a la Cambra Alta, en l’anterior 
legislatura, sobre la qüestió i va 
exigir que el govern del PSOE  
retirés de manera immediata 
el recurs d’inconstitucionalitat. 
“Cal donar una solució de futur 
a la comarca i, això, passa per 
un pla laboral i econòmic que 
creï un teixit empresarials i in-
dustrial diversificat i alternatiu 
abans del tancament nuclear”.

LITTERARUM, 
ANY DEL PREMI 
NACIONAL DE 
CULTURA
“Aquesta és una fira diferent, 
amb un format singular, que 
ens dóna identitat i perso-
nalitat com a poble”. Amb 
aquestes paraules, Joan Piñol, 
alcalde de Móra d’Ebre, va 
constatar la potencialitat de 
la fira d’espectacles Littera-
rum en la festa de celebració 
del Premi Nacional de Cultura 
que el Consell Nacional de 
la Cultura i les Arts (CoNCA) 
atorgarà a aquest certamen 
literari el 4 de juliol. La festa 
va tindre lloc dissabte a la 
nit a La Llanterna Teatre 
Municipal i també va acollir 
la presentació dels cartells de 
la nova edició de Litterarum 
i de la Fira del Llibre Ebrenc, 
que enguany se celebraran 
del 30 de maig al 2 de juny. 
L’acte va començar amb 
la presentació pública dels 
cartells, obra de l’il·lustrador 
de Roquetes Ignasi Blanch.

EXPANSIÓ DE  
D.O. TERRA ALTA
La quota de mercat en volum 
dels vins tranquils amb 
denominació d’origen (DO) 
catalana s’ha incrementat 
en 2,7 punts percentuals, 
una tendència afavorida per 
l’augment del consum en 
hostaleria respecte els anys 
de la crisi i per l’expansió de 
DO com la Terra Alta, segona 
denominació després del 
Penedès.

CARME MEIX, 
PREMI NEUS 
GRÀCIA
El Casal d’Horta va ser l’es-
cenari de l’acte de lliurament 
de la fase territorial dels pre-
mis Sambori i dels Especials 
d’Òmnium Ebre, organitzats 
per Òmnium Cultural. En 
aquest marc també s’ha 
fet entrega del Premi Neus 
Gràcia, a la gandesana Carme 
Meix.

NOTÍCIES 
BREUS 

SOCIETAT
Emotiu comiat a Neus Català amb una
crida a preservar-ne la seva memòria
La lluitadora antifeixista 

Neus Català, que va morir 
dissabte als 103 anys, fou 
acomiadada en una emotiva 
cerimònia pública al tanatori 
de Móra la Nova, on van 
assistir prop de 400 persones. 
Fou el comiat a la darrera 
supervivent.
El fèretre, amb una bandera re-
publicana al damunt, i un centre 
de flors blanques i vermelles, va 
presidir una sala plena de gom a 
gom. Desenes de persones van 
seguir l’acte des de l’exterior del 
centre funerari. La seva lluita fe-

minista, pels drets i les llibertats, 
així com els records més íntims 
i maternals dels seus fills, es va 
recordar en aquest acte de co-
miat, que va comptar amb la 
presència d’una àmplia repre-
sentació del Govern i d’altres 
representants institucionals del 
país. L’alcalde dels Guiamets, 
poble de Neus, Miquel Perelló, 
va destacar que Català ha estat 
i és “la més important guiameta-
na. Un referent femení de la Ca-
talunya rural”. “Contra el mons-
tre del nazisme va perseverar; 
va ser lliure i els va derrotar de 

manera total”. L’alcalde va agrair 
a Català que els seus valors que-
din associats per sempre més 
al nom del poble i es va com-
prometre “a preservar-los i a 
ser dignes perquè no s’oblidin”.  
“Ha mort físicament, però la 

MEDI AMBIENT
El Constitucional tomba l’impost català sobre 
el risc mediambiental d’elements radiotòxics
El Tribunal Constitucional 

ha tombat l’impost català 
sobre el risc mediambiental 
d’elements radiotòxics.
“La sentència de l’alt tribunal 
espanyol declara inconstitucio-
nal l’impost, obligant el Govern 
a tornar els 17,3 milions d’euros 
que havia recaptat en aquest 
concepte entre 2017 i 2018, un 
20% dels quals es destinaven a 
municipis afectats per la presèn-
cia d’una central nuclear. La llei 
tombada creava un impost extra 
fiscal que obligava els agents que 
produïen, manipulaven, trans-
portaven, custodiaven o eme-
tien substàncies radiotòxiques 

a assumir el cost de l’impacte 
negatiu que suposa l’activitat per 
al medi ambient i la salut de les 
persones.
Amb aquests ingressos, es volia 
fomentar l’economia dels muni-
cipis propers a les centrals, amb 
objectius com la reactivació del 
riu Ebre, el foment de projectes 
turístics o la reindustrialització 
química a Flix. “Impulsar pro-
jectes per prevenir les conse-
qüències del tancament de les 
centrals nuclears”. Es preveu que 
Ascó I sigui la primera en tancar.
Tot plegat, i en clau ebrenca, un 
greu contratemps per als plante-
jaments previstos. 

seva presència perdurarà”, va dir 
Anna Sallés, presidenta de l’Ami-
cal de Ravensbrück –el camp de 
concentració on va ser depor-
tada Neus Català-. Sallés va fer 
un repàs a la vida de la lluitadora 
antifeixista. 
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FIRA LITERÀRIA 
JOAN CID I MULET 
A JESÚS
27 escriptors de les Terres 
de l’Ebre van presentar les 
seves novetats literàries a la 
Fira literària Joan Cid i Mulet 
de Jesús, el cap de setmana 
passat. L’escriptora xertolina 
Francesca Aliern va donar el 
tret de sortida el divendres a 
aquesta cita cultural.  
Jesús va ser l’epicentre de la 
literatura ebrenca.

HOMENATGE A 
JOAN CASTELLS
Amb motiu de la commemo-
ració de la Segona República, 
Roquetes ha volgut home-
natjar, aquest 14 d’abril, 
l’últim alcalde republicà 
mort a l’exili, Joan Castells 
Villalta. L’acte va tenir lloc 
al cementiri de Tortosa, amb 
representació de diversos 
polítics, com Pere Romago-
sa, primer secretari del PSC 
de Roquetes; i Josep Berto-
meu, portaveu EiPR (Entesa 
i Progrés per Roquetes).

THE PLANEROS, 
NOU GRUP  
AGRO-METAL 
Es defineixen com un grup 
d’agro-metal.  Composen 
les seves pròpies cançons i 
s’han unit per fer-ho passar 
bé a la gent que assisteixi 
als seus concerts. El grup 
està format per Diego 
Accensi, Celico Diaz i Albert 
Subirats de Santa Bàrbara i 
Marc Muñoz i Jordi Vallde-
pèrez d’Amposta. Tots ells 
tenen experiència en l’àmbit 
de la musica, han participat 
en diferents grups o entitats 
musicals.  Diego Accensi fou 
un dels impulsors d’aquesta 
iniciativa. El primer concert 
fou dissabte a les 20h a la 
zona de les quatres carrete-
res a “Cal Paulí”, promogut 
per la secció local d’ERC i 
que els va donar l’oportuni-
tat de fer l’estrena davant 
del públic assistent. (La 
Plana Ràdio)

ROQUETES
Commemoració de la 
independència

Roquetes va commemorar 
els 169 anys de la seua 

independència. 
I com és habitual es van fer re-
coneixements. Enguany, a Ben-
jamín Cuevas. expresident del 
Club Volei, membre de la junta 
de la lira, també ho fou del club 
Deportiu Roquetenc, amb qui a 

ser jugador i entrenador. Va for-
mar part del consistori, sent re-
gidor, i jutge de pau. Així mateix 
es va retre homenatge al primer 
equip del Volei Roquetes, cam-
pió de la primera fase de la 1a di-
visió catalana; així com al sènior 
Femení del Futbol Sala, Campio-
nes de la Copa Tarragona.

NOTÍCIES 
BREUS Lluís Gimeno, candidat 

i nou president  

La Comunitat de Regants del 
Canal Xerta-Sénia està en 

procés de renovació.  
Les diferents juntes locals dels 
13 municipis que en formen part, 
estan escollint els nous mem-
bres. Al municipi de Santa Bàr-
bara es va fer l’assemblea, i en 
aquesta només s’hi va presentar 

una candidatura, encapçalada 
per Lluís Gimeno, que davant els 
diferents membres va ser esco-
llida, igual que tota la resta de 
persones que la integraran.
La finalitat d’aquestes juntes lo-
cals, és la gestió en l’àmbit local 
de les obres, que s’han de dur a 
terme. (La Plana Ràdio)

CAMPREDÓ
Tornen els tastos de 
salut, amb cinc tallers
La Regidoria de Salut i 

Benestar Social de l’EMD 
de Campredó ha informat que  
tornen “els tastos de salut”.
Una proposta d’activitats i tallers 
durant la primavera de 2019 que 
“ens ajudaran a millorar la nostra 
qualitat de vida. Amb la voluntat 
d’arribar a tothom i pensar en els 
interessos col·lectius us presen-
tem un total de cinc tallers molt 
diversos per poder fer un tast 
d’activitats i disciplines que són 
tendència. Els tallers són gratu-
ïts i no cal que us hi inscriviu per 
poder-hi participar (excepte en 
el taller de cuina, que cal inscrip-
ció prèvia)”.

LA SÉNIA
Certamen Internacional 
de Bandes de Música

La Banda de Música Societat 
Escola Musical Santa Cecília 

de l’Olleria de València va 
aconseguir el primer lloc de la 
XIII Certamen Internacional 
de Bandes de Música ‘Vila de la 
Sénia’ organitzat per l’Agrupació 
Musical Senienca.

El premi que es va endur la 
formació valenciana van ser 
4.000 euros, un trofeu i un 
diploma. 
La segona classificada va ser 
la Banda de Música Semen-
teira de Cambre de la Coru-
nya.

CANDIDATURA ERC 
CAMPREDÓ POBLE

L’assemblea d’ERC Campredó 
va escollir Damià Grau i Arasa 
com a cap de llista per a les 
properes eleccions municipals. 
Damià Grau repeteix  en la po-
sició d’Alcaldable-President 
lloc que ha ocupat en aquesta 
legislatura que s’està acabant. 

També es conforma la candi-
datura en coalició amb CAM-
PREDÓ POBLE mitjançant un 
acord municipal. La candidatura 
estarà formada per 12 persones 
que treballaran per “consolidar 
i fer créixer un projecte de po-
ble engrescador i apassionant 
que sigui capaç de resoldre les 
necessitats dels campredonencs 
i campredonenques durant els 
propers anys”.

JUNTA LOCAL DE REGANTS
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EL PSC APOSTA 
PER FOMENTAR LA 
INDUSTRIALITZACIÓ
Dolors Bel, candidata al Con-
grés pel PSC i Enric Roig, por-
taveu del PSC a les Terres de 
l’Ebre han explicat, en motiu 
dels actes de campanya, la seva 
bateria de projectes per tal de 
fer efectiva la industrialització 
a l’Ebre. Una vegada més, els 
socialistes han assenyalat una 

clara “aposta i compromís amb el 
territori ebrenc”. Ho han fet a tra-
vés de quatre eixos centrals. En 
primer lloc, “reclamant les obres 
de la A-7, amb una clara neces-
sitat de vertebrar el territori cap a 
l’interior, cap a Ulldecona i la Sé-
nia. En segon lloc, treballant en 
projectes com les obres del cor-
redor mediterrani, per donar pas 
als productes amb un transport 
de mercaderies. En tercer, apos-
tant per les infraestructures fer-
roviàries, amb l’estació Intermo-

dal de l’Aldea, que connectaria 
el polígon Catalunya Sud amb 
el ferrocarril; i per últim, l’aposta 
pel desdoblament de la N-420 
per connectar l’Aragó i Catalu-
nya”. Així ho ha explicat Dolors 
Bel. Tot un conjunt de projec-
tes que, segons ha assenyalat, 
“estaven dintre els pressupostos 
generals de l’Estat per al 2019” 
i que esperen poder-los re-
activar el proper 28 d’abril. Els 
socialistes volen recuperar “els 
198 milions d’euros que es van 

deixar d’invertir amb el govern 
del Partit Popular, després que 
la crisi provoqués pèrdues en 
tots els sectors, ocasionant la 
caiguda de les ofertes de feina, 
fonamentals per al desenvolu-
pament econòmic del territo-
ri”. Ho deia Enric Roig. “Tortosa 
necessita una reindustrialització 
del territori, per tal que pugui 
ser competitiu i líder amb crei-
xement econòmic que ara es 
veu frenat per un despoblament 
contra el que s’ha de lluitar”.

MARTA VILALTA 
PRESENTA A 
NORMA PUJOL 
EN ACTES A LA 
RIBERA D’EBRE
La portaveu d’Esquerra 
Republicana i diputada al 
Parlament, Marta Vilalta, 
ha assegurat que la Norma 
Pujol és la millor candidata 
per representar la Ribera 
d’Ebre i les Terres de l’Ebre 
al Congrés dels Diputats, en 
dos actes públics, primer a la 
Sala la Democràcia de Móra 
d’Ebre i després al Casal 
Municipal de Móra la Nova. 
Vilalta també ha declarat: 
“Hem de fer que parlin les 
urnes, omplint les urnes 
de llibertat, omplint les 
urnes de vots de color groc, 
omplint les urnes d’Esquerra 
Republicana”.  Al seu torn, 
Pujol ha recordat que “el 
proper 28 d’abril, ens hi ju-
guem molt a les urnes, coses 
tan imprescindibles com 
la llibertat, com els drets, 
com la democràcia i també 
ens hi juguem molt com a 
territori”. A més, la candi-
data al Congrés ha afegit: 
“Necessitem una veu forta 
de l’Ebre que pugui defensar 
tot allò que al nostre territori 
i a les nostres comarques 
tenim encallat a Madrid”. 
En el míting a Móra la Nova, 
també hi ha intervingut 
Irina Gómez, la candidata al 
Congrés escollida pel Jovent 
Republicà. Gómez ha reivin-
dicat la presència dels joves 
a les eleccions per “per poder 
combatre aquesta dreta fei-
xista que ens vol reprimir”.  
L’alcalde de Móra la Nova, 
Francesc X. Moliné, ha estat 
l’encarregat de presentar 
a les dues candidates i a la 
Marta Vilalta i ha destacat la 
importància de tenir “dones 
joves i fortes com elles per 
representar-nos”.  
Pel que fa a l’acte de Móra 
d’Ebre, l’alcaldable d’Esquer-
ra Republicana a la capital de 
la Ribera d’Ebre, Cinta Agné 
ha estat qui ha presentat a 
la Norma Pujol davant del 
públic morenc.

MÉS 
POLÍTICA 

POLÍTICA
Ernest Maragall: “El vot d’Esquerra 
Republicana és un vot en defensa de l’Ebre”
L’alcaldable de Barcelona 

per Esquerra Republicana i 
exconseller d’Exteriors, Ernest 
Maragall, ha expressat: “En 
aquestes eleccions, el vot 
d’Esquerra Republicana és 
sinònim absolut del vot en 
defensa de l’Ebre”.
Maragall, en una roda de premsa 
acompanyat per la consellera de 
Justícia, Ester Capella; els candidat 
ebrencs a les Corts espanyoles, 
Norma Pujol i Miquel Aubà; l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs;  i 
l’alcaldable per Esquerra Republi-
cana-Tortosa Sí, Xavier Faura; ha 

recordat “la constància i la inicia-
tiva consecutiva que Esquerra Re-
publicana ha  mantingut en la seva 
activitat parlamentaria al Congrés i 
al Senat” en els darrers anys. A més, 
l’exconseller d’Exteriors ha desta-
cat la defensa del cabal ecològic 
del riu i del pla integral de sedi-
ments de la conca de l’Ebre que 
han dut a terme els parlamentaris 
republicans a Madrid. “Sempre han 
plantat cara als transvasaments”.
L’alcaldable de Barcelona ha as-
segurat que “la perspectiva d’un 
govern de dretes seria terrible per 
l’Ebre”. Maragall també ha afegit 

que la perspectiva d’un govern 
PSOE-Ciutadans és“d’una ame-
naça més intensa i més forta” fins 
i tot.
Maragall ha explicat que Esquerra 

POLÍTICA
Ferran Bel presenta els eixos de la política 
ambiental a l’Ebre reclamant ‘més inversió’
L’Embarcador d’Amposta 

fou el lloc escollit per a 
presentar els quatre grans 
eixos que conformen les 
polítiques ambientals del 
programa de Junts per 
Catalunya a l’Ebre.
El número 2 de la llista per Tarra-
gona, Ferran Bel, va assegurar que 
“anirem a Madrid a fer una política 
activa que reivindiqui les qües-
tions ambientals que històrica-
ment han preocupat a les Terres 
de l’Ebre. L’actual cabal ambiental 
per al riu Ebre és insuficient i per 
aquest motiu reivindicarem la ne-
cessitat d’aplicar un cabal mínim 
que garanteixi la subsistència del 

Delta. Ja és hora que s’apliquin 
totes aquelles accions necessàri-
es per a posar solució a la proble-
màtica de la regressió”. En aquest 
cas, a hores d’ara ja existeixen 
projectes concrets, com el pre-
sentat recentment per l’alcalde 
de Deltebre, Lluís Soler, que “ne-
cessiten del suport econòmic per 
a iniciar-se”. Així mateix, Bel va 
qualificar “d’escàndol” el fet que 
les obres de descontaminació 
del pantà de Flix hagin estat pa-
rades durant 3 anys i en el cas del 
Càstor, va afirmar que “aquesta 
planta, proposada pel PSOE i exe-
cutada pel PP, no s’hauria d’haver 
realitzat mai. Ara estem pagant la 

desastrosa gestió amb els nostres 
impostos”. El candidat va detallar 
la necessitat de treballar per a la 
reforma del reglament d’inunda-
bilitat el qual limita el creixement 
de les ciutats i té afectacions i ca-

sos concrets tant a Tortosa com 
a Amposta. Bel, acompanyat pels 
candidats Josep Sancho i Tere 
Moya, i també per l’alcaldable 
d’Amposta, Manel Masià, va posar 
en valor la figura de Josep Rull.

Republicana ha de sortir enforti-
da a les eleccions municipals del 
26 de maig per tal de buscar “una 
aliança de Barcelona amb totes les 
ciutats de Catalunya”.

terres de l’ebre 



13DIARI MÉS EBRE • dijous, 18 d’abril / 2019

AMB EL GOVERN DE 
PEDRO SÁNCHEZ, 
‘AMPOSTA GUANYA’  

Francesc Miró, portaveu del 
PSC Amposta, ha informat que 
“els Ministeris de Foment i de 
Cultura i Esports, han acordat 
finançar amb càrrec al progra-
ma, del 1,5% cultural, l’obra de 
recuperació i posada en valor 
de la Celóquia del Castell dels 

Cavallers de l’Ordre de St. Joan. 
El Ministeri aportarà 450.000€, 
el 75% de l’actuació total, que 
puja 600.000€”. Així mateix, des 
del Ministeri per a la Transició 
Ecològica “s’ha realitzat recent-
ment  l’actuació del primer tram 
del camí de guarda per la Badia 
dels Alfacs, que permet l’ac-
cés a la Torre de Sant Joan en 
el qual s’han invertit 570.000€. I 
als pressuposts de l’Estat, s’han 
destinat 400.000€ d’un total 
d’1M€ del cost total per iniciar 

les obres de l’accés a Amposta 
per la N-340 al Pont Nou. Una 
obra llargament reclamada, que 
governs anteriors mai havien 
atès”. Segons Miró “des del grup 
socialista d’Amposta estem sa-
tisfets per la feina feta durant el 
govern de Pedro Sánchez, amb 
1.420.000€ en obres impor-
tants. Per això, necessitem d’un 
vot útil al PSOE el dia 28 d’abril, 
perquè ésr un govern amic per 
evitar l’immobilisme, el  blo-
queig i la confrontació d’ERC”.

DETINGUT UN 
CONDUCTOR 
BEGUT
Els Mossos d’Esquadra 
han denunciat penalment 
el conductor d’un turisme 
que anava begut i que va 
ocasionar un accident de 
trànsit a la carretera N-340 
a Alcanar. Segons fonts 
policials, el conductor no 
va respectar la prioritat en 
una cruïlla i va topar contra 
la part frontal lateral d’una 
furgoneta que circulava en 
sentit sud.

ROBATORIS EN 
CASES D’ALCANAR
Els Mossos d’Esquadra han 
detingut dues dones i un 
home, d’entre 29 i 41 anys, 
i veïns de Sant Carles de 
la Ràpita i Alcanar, com 
a presumptes autors del 
robatori de canals pluvials de 
coure d’una casa d’Alcanar. 
Divendres passat al matí una 
patrulla es va desplaçar a un 
habitatge del carrer Albe-
redes del Garbí per atendre 
l’avís d’alarma i, en arribar 
al lloc, va barrar el pas a 
dos vehicles sospitosos. Els 
agents van comprovar que 
els tres individus havien 
sostret les canals després 
de saltar el mur perimetral 
i els van detenir.   
D’altra banda, a Amposta 
s’ha detingut un veí del 
municipi, de 39 anys, com 
a pressumpte autor de la 
sostracció de diversos objec-
tes de l’interior d’un cotxe. 
Els fets van succeir el dia 8 
però la detenció no ha estat 
possible fins aquest dilluns, 
dia 15. 

JORNADES DE LA 
TONYINA ROJA 
DEL MEDITERRANI
A l’Ametlla de Mar, del 26 
d’abril al 12 de maig tindran 
lloc les vuitenes jornades de 
la Tonyina Roja del Mediter-
rani amb menús gastronò-
mics, ruta de la Rapa Roja a 
bars i restaurants.

NOTÍCIES 
BREUS 

POLÍTICA
JxCat acusa ERC de prioritzar investir 
Pedro Sánchez a Carles Puigdemont
JxCat ha endurit el discurs 

contra ERC i el PSC.
El número dos de la llista per Tar-
ragona, Ferran Bel, ha criticat els 
republicans per la seva mà estesa 
al candidat del PSOE: “Els porta 
tanta pressa fer president Pedro 
Sánchez gratuïtament, i els ha 
costat tant i han renunciat a fer 
president Carles Puigdemont. 
Molta confiança no es merei-
xen”. Bel va estar especialment 
contundent, s’ha dirigit implícita-
ment contra la llista de Junque-
ras i Gabriel Rufián: “N’hi ha uns 
que defensen sols la llibertat de 

Catalunya, ho volen fer sols, i vo-
len l’hegemonia del sobiranisme. 
Els porta tanta pressa fer gratuï-
tament president Pedro Sánchez 
i els ha costat tant i han renunciat 
a fer president Puigdemont”. 
En el míting d’aquest dimarts al 
vespre a Tortosa, el conseller 
Damià Calvet també ha carregat 
contra ERC: “Alguns han donat 
un xec en blanc abans d’hora al 
PSOE i ja se l’han cobrat, a no-
saltres no ens poden enganyar 
tant. L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha llegit una car-
ta del candidat per Tarragona, 

Josep Rull, on ha apuntat que el 
PSC pot ser el “Cavall de Troia del 
155” des de Catalunya: “No són 
de fiar”. Un dels més aplaudits ha 

Els candidats de JxCat Laura Borràs i Ferran Bel.

POLÍTICA
Torrent: “ERC no vol competir per qui és més 
independentista sinó per construir republicans”
El president del Parlament, 

Roger Torrent, ha assegurat 
aquest dilluns que a ERC 
no li interessa competir per 
qui té l’etiqueta “de més 
independentista” sinó que 
el que volen és “fer més 
republicans”.
En un acte de campanya d’ERC 
a Amposta, Torrent ha apostat 
per “construir republicans”, fer 
més ample el camí i sumar més 
gent al projecte. Per això, ha rei-
vindicat celebrar un referèndum 
d’autodeterminació a Catalunya 
perquè, al seu entendre, decidir 
el futur és la voluntat d’un 80% 
de la ciutadania. La conselle-

ra de Justícia, Ester Capella, ha 
presentat els republicans com el 
“mur de contenció contra el ‘tri-
fachito’” i ha garantit que evita-
ran que el PSOE estigui “acovar-
dit i atemorit” i que li ensenyaran 
el camí per “tornar” a l’esquerra. 
El número dos d’Esquerra a les 
eleccions espanyoles, Gabriel 
Rufián, s’ha presentat per sor-
presa al míting d’Amposta i ha 
reivindicat el caràcter “històric” 
dels comicis. Ha pronosticat que 
arriben “temps foscs” a l’Estat i 
que caldrà “dir la veritat”. D’al-
tra banda, ha recordat la inicia-
tiva legislativa que ha presentat 
aquest dilluns per retirar les acu-

sacions judicials que “recauen 
sobre l’independentisme”, i ha 
afegit que ara la “pilota està a la 
teulada” del líder del PSOE, Pedro 
Sánchez. De nou, ha detallat que 
la proposta d’ERC passa també 
per reclamar la taula de diàleg 
amb l’executiu espanyol i la ce-

estat l’expresident de la Generali-
tat Artur Mas, que ha preguntat a 
ERC si és més important un partit 
o un país.

lebració del referèndum. Rufián 
ha tornat a apel·lar als votants 
socialistes catalanistes així com 
a tots aquells ciutadans que se 
senten propers a la justícia social, 
als valors democràtics, la llibertat 
i a l’antifeixisme. Per això els ha 
emplaçat a sumar-se a ERC.

terres de l’ebre
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J a fa temps que ens 
preocupa la qualitat 

de l’aigua de l’aixeta: que 
si surt tèrbola, que si pot 
estar contaminada... Avui 
en parlem amb Àlvaro Arasa 
Tuliesa, doctor en ciències 
geològiques especialitzat en 
hidrogeologia.  

Hem de tenir por de l’aigua 
que ens surt de l’aixeta?
En primera instància, NO. L’aigua 
de l’aixeta ha de complir una ex-
tensa normativa que comença 
per RD 140/2003, del 7 de febrer, 
on s’estableixen criteris sanitaris 
de qualitat. En segona instància 
pot passar que les analítiques 
quotidianes que es fan per ga-
rantir la qualitat detecten alguna 
anomalia, automàticament s’ha 
d’advertir a la població usuària 
no consumir l’aigua, i es bus-
quen les alternatives adients.

Sí, però l’estat “natural” de 
l’aigua no és potable. Quins 
són els tractaments que s’uti-
litzen per a la potabilització 
de l’aigua?
En el nostre cas, si només s’en-
tén per «natural» l’aigua del tram 
final del riu Ebre, personalment 
no beuria aigua directament del 
riu. Però les tècniques de po-
tabilització actuals permeten 
garantir una aigua salubre i de 
bona qualitat com la del CAT. 
Les analítiques prèvies deter-
minen les substàncies a elimi-
nar de l’aigua crua del riu Ebre, 
també les dosis pertinents de 
reactius a utilitzar en la potabi-
lització en cada un dels estadis: 
a) després de la captació es dur 
a terme una preozonització, b) 
s’administra sulfat de ferro per 
coagular partícules minúscu-
les, posteriorment es fan flocu-
lar i decantar els fangs, c) l’ai-
gua passa per filtres de sorra, 
hi ha una segona ozonització, 
d) posteriorment l’aigua passa 
per filtres de carbó actiu i s’apli-
ca la dosi pertinent de cloració 
per garantir la no existència de 
microorganismes i pugui arribar 
l’aigua salubre a l’aixeta de casa.

Qui realitza els controls sani-
taris de l’aigua?
Tots els controls han d’estar fets 
per laboratoris acreditats que 
segueixen protocols establerts 
i optimitzats per tal de fer valo-
racions acurades dels diferents 
paràmetres a analitzar. En síntesi 
s’han de valorar cada un dels 
paràmetres establerts per la nor-
mativa vigent, valorant que en 
cap cas l’aigua a subministrar no 
sobrepasse cap valor paramètric 
establert de microorganismes, 
físico-quimics, plaguicides, etc.

Quina és la qualitat de l’ai-
gua a les Terres de l’Ebre?
Si ens atenem a les analítiques 
d’aigua potable de cada mu-
nicipi, es fa difícil saber-ho. El 
motiu és tan senzill com que 
els municipis NO publiquen les 
analítiques periòdiques que fan 
de l’aigua potable. També cal dir 
que, de la cinquantena de mu-
nicipis a les Terres de l’Ebre, no-
més Aigües Tortosa i el CAT fan 
públiques les analítiques a les 
webs corresponents. Podríem 
estar parlant que menys del 20% 
dels municipis poden consultar 
les analítiques d’aigua.

Per tant, creu que cada mu-
nicipi hauria de publicar, pe-
riòdicament, l’analítica de la 
seua aigua?
Sens dubte. Tots els munici-
pis haurien de fer públiques les 
analítiques de tots els punts de 

subministrament i dipòsits de 
distribució d’aigua potable a la 
població. L’aigua és transpa-
rent i no fer publiques les ana-
lítiques, o buscar excuses per a 
no publicar-les, no ajuda a fer 
transparent la gestió. Que volen 
amagar!.

Llavors, que passa si una 
aigua no és apta segons els 
controls?
En el supòsit que un control 
d’analítica d’aigua supere els 
valors paramètrics estables per 
la normativa vigent, hem d’en-
tendre que aquella aigua no pot 
ser servida a la població. S’han 
de buscar els mitjans de comu-
nicació més eficients i ràpids per 
advertir a tots els consumidors 
que no utilitzen l’aigua fins que 
no s’hagi resolt el problema. Si-
gui buscant altres aportacions 
d’aigües o bé aplicant les tècni-
ques necessàries per a que l’ai-
gua sigui potable.

Que he de fer si vull analit-
zar la meua aigua?
Les analítiques de l’aigua mu-
nicipal han d’estar fetes per la-
boratoris acreditats, hem de te-
nir confiança amb els resultats 
que aporten. Això sí, demana 
al teu Ajuntament la publicació 
d’analítiques d’aigua. En el cas 

que hagis perdut la confiança, 
hauries de dur a un laboratori 
acreditat la quantitat d’aigua que 
et demanaran per fer una ana-
lítica, també en este cas hauràs 
de confiar en els resultats que 
et donaran. Per consegüent, és 
millor demanar al teu Ajunta-
ment que publique les analíti-
ques i si no ho fa, demanar-ho 
per escrit.

La millor aigua pel que fa a 
la salut?
Les aigües equilibrades, aquelles 
on els carbonats, clorurs, sulfats 
i nitrats no són excessivament 
elevats i que el residu sec no 
sigui massa alt. No porten cap 
plaguicida, etc. Però, també 
hem de saber que les aigües al 
territori són dures, porten calç, 
que l’agricultura fa tractaments 
fitosanitaris importants, que hi 
abunden les granges i els fems 
s’escampen per les finques. Plou 
i una part de l’aigua s’infiltra ar-
rossegant tot tipus de substàn-
cies que van a parar als aqüífers 
i d’allí utilitzem l’aigua per als 
municipis. En fi, tot allò que ti-
rem, tard o d’hora ens torna a 
casa de moltes maneres, també 
amb l’aigua en quantitats molt 
petites, d’aquí la necessitat de 
dur a terme analítiques sistemà-
tiques.

“TOTS ELS 
MUNICIPIS 
HAURIEN DE FER 
PÚBLIQUES LES 
ANALÍTIQUES 
DE L’AIGUA DE 
L’AIXETA”

Sí, tot allò que escampem 
ens torna. Quina seria la mi-
llor aigua respecte al medi 
ambient?
L’aigua al medi és el reflex del 
comportament de les societats 
actuals. Si no entenem que for-
mem part del medi, no podem 
esperar que l’aigua dels rius, de 
les fonts, dels pous sigui de bona 
qualitat. Segons els cànons ac-
tuals, beure aigua de l’aixeta és 
garantia de bona qualitat. Els 
preus molt assequibles, a les 
Terres de l’Ebre a menys de 2€/
m3. El fet de que l’aigua de l’ai-
xeta ha de ser salubre i garan-
tir la no existència de cap tipus 
de microorganisme ha d’arribar 
amb clor lliure, fet que li dóna un 
gust característic. Molta gent ho 
ha solucionat comprant garra-
fes de plàstic d’aigua, que per a 
quatre persones representa una 
despesa anual de 700€ o més.
Des d’aquí vull fer tres suggeri-
ments a la població consumido-
ra de plàstic: fes salut, beu aigua 
de l’aixeta; sigues respectuós 
amb el medi, no compres garra-
fes de plàstic; no malbarates la 
butxaca. Una recomanació: amb 
un filtre de carbó actiu granu-
lar, l’aigua de l’aixeta és potable, 
deixarà de tenir gust de clor, eli-
minaràs plaguicides i alguna que 
altra substància... 
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TITANIC EN EL 
FUTBOL EBRENC
Entre la televisió i els grans 
clubs estan carregant el fut-
bol.  Els equips que estaven 
a Segona B a la 08-09 estan 
ara: 1 a Primera, 4 a Segona, 
30 a Segona B, 21 a tercera, 4 
a Regional i 21 Desapareguts. 
Fa poc es va sumar a la llista 
l’Ontinyent. El futbol ebrenc 
i també el provincial estan en 
una catarsi cada any. Des de 
l’any 2005, 15 clubs no com-
peteixen: Aldover, Reguers, 
Miravet, Benifallet, Rasquera, 
Torre Espanyol, Atlas, Tivissa, 
Muntells, Horta, la Galera, 
Campredó, Bot i Pinell. La 
temporada passada quatre 
equips van estar a prop de 
no competir: Vilalba, Alcanar, 
Arnes i Deltebre. Cada any se 
suma algú i, si això ho unim a 
la crisis de clubs importants, 
ens fa tenir una propera tem-
porada en què per primera 
vegada, des de 1944, el futbol 
ebrenc no tindrà represen-
tant en categories superiors. 
Televisió, oci, nous esports, 
canvis d’hàbits fan que el 
futbol regional vagi a pitjor. 
Aquestes dades que els apor-
to, fa deu anys, ningú se les 
hagués Cregut. Avui són una 
realitat, d’aquí a deu anys pot 
ser catarsi i en 50 molts clubs 
poden no existir.

CELMA

QUE NO ESTEM 
TAN MALAMENT
Joaquin Celma, en les seues 
argumentacions, es basa amb 
dades objectives i amb una 
gran documentació que li 
permet tenir molta informa-
ció del que opina. I no li puc 
traure la seua part de raó amb 
el que ens diu avui. Però jo he 
de ser més positiu. I trans-
metre la il.lusió que encara 
genera l’esport modest, per 
tot el que significa. Que avui 
ens trobem en una situació 
per analitzar perquè alguna 
cosa s’està fent malament 
és indiscutible. No potser 
que amb tot el futbol base 
existent, no puguem tenir 
un equip a Primera catalana 
amb una base de jugadors del 
territori. Però aquesta és una 
realitat. I no només del nostre 
territori. Per això la Federació 
vol incentivar que els jugadors 
no pleguin com ho estan fent 
quan acaben de ser juvenils. 
No obstant, també és una 
realitat veure clubs de Tercera 
catalana fent grans esforços  
per reforçar-se per lluitar 
per l’ascens o que la Segona 
catalana, la temporada vinent, 
tindrà grans al.lcients per 
anar a veure els derbis que es 
presenten. Tot plegat ens fa 
creure que això, amic Joaquin, 
té llarga vida. 

MICHEL TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre al camp 
del San Cristóbal (1-0) i, 

d’aquesta manera, s’allunya de 
l’objectiu que, tot i la situació 
del club, s’ha marcat per ‘orgull’. 
L’objectiu és la permanència, 
tot i que no pugui servir. 
L’equip de la Ribera va rebre el 
gol a la primera meitat però a la 
segona va millorar i si bé el con-
junt terrassenc, el San Cristobal, 
va tenir opcions a la contra, l’Ascó 
també en va gaudir per empatar, 
la més clara una davant de por-
teria. Al final, 1-0. 
L’Ascó rebrà avui dijous, en partit 
avançat, el Santboià (20h). 
Són els darrers partits a Tercera 
divisió, independentment dels re-
sultats. L’equip, dins del seu estat 
anímic, està sent competitiu i ho 

ha de ser perquè la resta de rivals 
s’hi juguen coses. No obstant, si 
l’Ascó acaba entre els quatre úl-
tims, no perjudicarà a cap equip 
de la categoria perquè, a més 
d’haver renunciat ja a jugar a 
Tercera divisió, baixaria perquè li 
correspon classificatoriament. Un 
tema que ha portat debat entre 
clubs del grup.  

L’Ascó rebrà avui dijous 
el Santboià (20 h.)

UE RAPITENCA

La Rapitenca, en  descens, va 
perdre diumenge al camp 

del Vilanova (4-2).                   
Va ser un partit estrany en el que 
la Rapitenca es va avançar amb 
gol de Ricardo. Però el Vilanova 
va empatar a la represa, al mi-
nut 71, i va remuntar al 80. Amb 
el 2-1, la Rapitenca va empatar a 
través d’Iker (87’). No obstant, en 
afegit, i davant la fragilitat anímica 
dels rapitencs, el Vilanova va de-
cidir amb dos gols. Ferran Simó, 

el tècnic, admetia que “va ser un 
partit boig en el que vam tenir el 
control fins al minut 75. Després, 
malgrat rebre dos gols, vam re-
accionar però a darrera hora es 
va escapar la possibilitat de pun-
tuar”. La situació, a 11 punts de 
la permanència (en falten 15), és 
determinant. Ferran anunciava 
que el club ja treballa per la tem-
porada vinent, però assegurava 
que, fins ara, ningú li ha dit per 
seguir de mister del primer equip.

La permanència, 
a més distància

L’Ascó juga avui a casa.

SERGIO AREVALO 
(RAPITENCA), NOU 
JUGADOR DE 
L’OLÍMPIC
Sergio Arévalo va arribar a la 
Rapitenca fa un parell de me-
sos, sent un defensa central 
incorporat durant la segona 
volta, entre els fitxatges que 
van fer-se en aquell moment 
per reforçar l’equip. Una ve-
gada va ser destituït el tècnic 
Yoyo, Sergio ja no va comp-

DESPRÉS DEL 
DERBI GANDESA-
TORTOSA (2-0)
El Tortosa va perdre a 
Gandesa on també va perdre 
pistonada en la lluita per la 
promoció (vegeu plana se-
güent). El derbi va acabar amb 
tensió a la zona de banquetes. 
Durant la segona meitat, 
German, neguitós a la seua, 
ja va tenir alguna conversa 
particular amb Alberto, tècnic 
local. Quan el derbi ja estava 
en afegit, en la darrera jugada 
del partit, German va fer-li 
un comentari a Alberto que, a 
aquest darrer, no va agra-
dar-li. Aquella darrera jugada 
va acabar amb el 2-0 i el final 
del partit. Llavors Alberto va 
fer un gest i un comentari cap 
a German. Això va ser el que 
va generar  una batussa que 
no va tenir més incidència. 
German, el mateix diumenge, 
a Canal Terres de l’Ebre, a 
Minut 91, va demanar discul-
pes al tècnic del Gandesa i va 
admetre que “Alberto tenia 
els seus motius per estar 
molest. No hagués hagut de 
dir el que li vaig dir però va 
ser per la inèrcia del partit”. 
El propi Alberto acceptava la 
disculpa de German: “ja vam 
parlar en acabar el partit i tot 
es va aclarir. A més, el que 
passa dins del camp, dins del 
camp queda”.  Per acabar, 
del partit, German deia que 
“a la primera meitat vam ser 
superiors, amb opcions però 
a la represa vam baixar i, tot 
i que no vam estar malament 
sense pilota, ja no vam poder 
controlar tant el joc”.

GERMAN ES 
DISCULPA

tar per a Ferran Simó que fins i 
tot el va fer viatjar a Borges, on 
tampoc va ser convocat, la qual 
cosa no va agradar al jugador 
que es va enfadar amb el tèc-
nic. Després d’unes setmanes 
sense jugar, finalment, ha hagut 
entesa i Sergio, jugador amb 
notable experiència a la Terce-
ra divisió, va rebre la baixa de la 
Rapitenca. 
L’Olímpic de Móra d’Ebre, de la 
Tercera catalana, necessitat de 
centrals per la marxa d’Alva-
ro al Cambrils i per les lesions, 

estava buscant un defensa i va 
contactar amb Sergio. Dimarts 
es confirmava el seu fitxatge pel 
club de la capital de la Ribera. 
Sergio, una incorporació ferma 
per a un club de Tercera catala-
na,  ja podrà debutar en la pro-
pera jornada, després del des-
cans, quan l’Olimpic s’enfronta, 
precisament, a la Rapitenca B. 
El fitxatge és una aposta del 
club morenc, que ha guanyat 6 
dels últims 7 partits i que està 
en el grup capdavanter, en lluita 
per l’ascens. El defensa Sergio Arévalo, de la Rapitenca, nou fitxatge de l’Olímpic de Móra.
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EL DEBUTANT 
ANDI MARCA EL 
GOL D’UN TRIOMF 
VITAL
La Sénia va aconseguir la sego-
na victòria seguida, a la Canonja 
(1-2). Tot i la limitació d’efectius, 
va sumar tres punts vitals en la 
lluita per consolidar la categoria 
i allunyar-se de les compensa-
cions. El debutant Andi Alarcon 
(Reus juvenil) va fer l’1-2 a 
poc del final. Segons el mister 
Serrano, “a la primera meitat 
ens va costar molt, sobre tot 
ofensivament perquè no vam 
poder fer 3 passades seguides i, 
a més, vam estar mal col.locats 
i no vam guanyar segones juga-
des. I és un punt fort de la Ca-
nonja que ens va fer mal també 
en accions a pilota aturada. 
L’1-0 al descans era just. A la 
represa vam canviar el sistema 
i vam proposar-nos d’estar ben 
ordenats deixant al rival que 
saltés sense pressió a les pilotes 
aerees però anant a per totes a 
les segones jugades. Vam tenir 
més control, tot i que el cert és 
que la Canonja ens obligava a 
ser més directes amb la seua 
pressió. En general, vam adap-
tar-nos i vam empatar amb un 
gran gol de Raul, després d’una 
incursió des de darrera, fent 
una paret amb Capi, i afusellant 
davant de porteria. Vam aguan-
tar i al final, arran d’una acció 
d’estratègia, el debutant Andi 
va marcar l’1-2. Agrair l’esforç 
de tot l’equip per remuntar. 
Destacar la tornada en temps 
rècord d’Òscar després d’una 
greu lesió”.  

SEGONA CATALANA
El Gandesa allunya el 
Tortosa de la promoció
El Tortosa va perdre a 

Gandesa (2-0) i s’allunya de 
la promoció (a 8 punts). Va ser 
superior a la primera meitat, 
quan va tenir les millors 
ocasions. Però a la represa, 
el Gandesa va imposar-se i 
Simo, amb assistència de Dilla, 
i el propi Dilla, en la darrera 
jugada, van sentenciar. El 
partit va acabar amb uns 
minuts de tensió a la zona de 
banquetes. 
Els terraltins, amb cinc victòries 
seguides, refermen la quarta plaça. 
Albert López, tècnic del Gandesa,  
admetia que “el Tortosa va sortir 
amb molt d’impetu i va dominar, 
sobre tot en els primers 15 minuts, 

i va tenir opcions que va evitar Ro-
jas. Amb els minuts, nosaltres vam 
millorar defensivament i ja vam 
gaudir d’un parell de possibilitats, 
tot i que ells van seguir amb més 
control del joc. Per a la represa 
vam fer un parell de retocs i ja vam 
poder superar la seua primera línia 
de pressió i vam ser, en general, 
més nosaltres mateixos, tenint un 
parell d’opcions i fent Simo, a pas-
sada de Dilla, l’1-0. Vam aguantar 
molt segurs darrera i al final, amb 
espais, vam decidir amb el gol de 
Dilla. Felicitar l’equip pel gran tre-
ball i per la victòria i agrair a l’afició 
que, com sempre, va donar molt 
de suport”. Declaracions de Ger-
man, a la plana anterior. 

REACCIÓ 
SENIENCAImpuls per al Móra la 

Nova, contra l’Amposta
El Móra la Nova va guanyar 

l’Amposta (1-0) sumant 
la tercera victòria seguida. 3 
punts d’or en la lluita per fugir 
de les compensacions. Marc 
Vernet va marcar l’1-0 (85’).
Nando Garcia, del Móra la Nova: 
“tot i tenir la primera ocasió, ens 
va costar a la primera meitat i 
l’Amposta, més posat, va gaudir 
d’un parell d’opcions. Amb els 
minuts el partit es va igualar i a 
la segona meitat vam estar més 
incisius en la pressió i vam fer un 
gran treball. L’Amposta té la juga-
da en què no sé si la falta és dins 
o fora, i que no es xiula, mentre 
que nosaltres vam arribar més, 
fent un travesser. Al final, el gol de 

Vernet ens va donar una victòria 
molt treballada. Destacar l’esforç 
dels jugadors”. Xavi Cid, de l’Am-
posta: “a la primera meitat, vam 
fer bona pressió i vam sortir a la 
contra, tenint Carles opcions per 
avançar-nos. A la represa ells van 
dominar més però nosaltres vam 
estar ben posats. La jugada clau 
fou un penal que incompren-
siblement l’àrbitre no va veure i 
que era expulsió del porter local. 
Al final i arran d’una falta mal de-
fensada, Vernet va marcar l’1-0. 
Hem de seguir, recuperar gent i 
sortir de la situació actual i acabar 
bé la lliga. En aquest sentit, des-
prés del descans, el partit contra 
l’Ulldecona és molt important”.

CF L’AMPOLLA
L’equip es sobreposa a 
les dificultats
L’Ampolla, amb dos jugadors 

a la banqueta, va empatar a 
casa amb la Pobla (1-1). 
El tècnic Enric comentava que 
“vam acabar el partit satisfets 
perquè l’equip va saber refer-se 
a les adversitats i, tot i la situació, 
va lliurar-se sobre el camp, amb 
actitud i esforç”. L’Ampolla dis-
posava de 13 jugadors. A la ban-
queta hi eren el porter suplent, 
Aleix (que va jugar uns minuts de 
jugador de camp) i Roca, enca-
ra no del tot recuperat. A més, 
Guillem i Samu tenien molesties.  
Enric afegia que “el partit no va 
començar bé perquè arran d’un 
malentès nostre, ens van fer el 

0-1. Sabíem que la Pobla és un 
equip que li agrada tenir la pilo-
ta, i li posa ritme al joc. Nosaltres 
ens vam fer forts, amb les línies 
juntes, i, d’aquesta manera, ells 
van tenir la pilota però els vam 
controlar quan arribaven al nos-
tre mig camp. I quan recuperà-
vem buscàvem a Samu i Guillem. 
Així va venir el penal, que fou, 
l’empat i una altra ocasió, amb 
un gol anul.lat. A la represa vam 
aguantar bé però en els darrers 
15 minuts es va acusar el desgast 
i l’equip va haver de patir perquè 
la Pobla va apretar. Es va haver 
de treballar molt i per això l’em-
pat moralment té valor”. 

CF ULLDECONA
Ion evita el desastre 
contra el cuer (2-2)
L’Ulldecona va empatar 

a casa amb el cuer, la 
Pastoreta (2-2). Es van escapar 
dos punts importants en la 
lluita per no ocupar plaça de 
compensació.
Carlos Gilabert, tècnic de l’Ull-
decona: “la veritat és que als pri-
mers minuts ja vam crear dues 
ocasions clares i diverses situ-
acions per encarrilar el partit i 
haver-lo decidit. Però amb els 
minuts, vam estar imprecisos i 
amb poc ritme de joc. I, a més, 
les pèrdues de pilota van suposar 
primer una contra que fou el 0-1. 
I una altra pèrdua va comportar, 
amb el nostre porter avançat, un 

xut del rival des del mig del camp 
i el 0-2. Era el minut 45. Malgrat 
això, vam reaccionar i, tot i que 
ens va costar molt, vam entrar en 
el partit amb l’1-2 i vam tenir op-
cions clares per empatar abans 
i remuntar. Però la precipitació 
en els darrers metres va impedir 
concretar les oportunitats. Al final 
vam empatar. Però era un dia el 
que devíem guanyar i vam deixar 
marxar dos punts, amb tots els 
respectes per al rival. Haurem de 
continuar sofrint perquè en dues 
jornades contra rivals en descens 
només hem sumat dos punts”. 
Ion, bigolejador, va evitar el des-
astre amb l’empat al 90.  

GRAN PAS DEL 
CAMARLES, CONTRA  
EL VILASECA (2-0)

El Camarles es distancia de les 
places de descens compensat. 
kiki, del partit contra el Vilase-
ca, deia que “sabíem que seria 
molt complicat i, a la vegada, 
molt important davant d’un ri-
val que ens ho va posar molt 

complicat. Cal dir que a la pri-
mera meitat nosaltres vam ser 
un xic superiors, amb el control 
del joc i creant opcions. Raül va 
marcar l’1-0. A la represa el Vila-
seca va apretar molt i ens va fer 
patir. Però destacar que l’equip 
va estar unit i solidari en l’es-
forç, recuperant sensacions dels 
partits en els que hem treballat 
força bé en l’aspecte defensiu. 
Vam mantenir la porteria a zero 

i, amb els minuts, es van gene-
rar espais que a la contra vam 
poder aprofitar per tenir un pa-
rell d’opcions i per sentenciar 
ja al 90 amb el 2-0”. Per al tèc-
nic de l’equip camarlenc: “els 
tres punts són molt valuosos 
per tenir més tranquil.litat i per 
afrontar els partits que man-
quen amb l’objectiu de seguir 
sumant i acabar el millor possi-
ble la temporada”. 

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

78
73
58
48
58
59
49
40
51
49
50
41
48
41
35
25
21
25

16
37
31
26
52
51
48
40
44
49
52
42
47
54
47
60
64
89

80
65
57
53
50
45
43
43
42
39
38
38
36
31
26
22
18
11
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Kiki, tècnic del Camarles.
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VA VÈNCER A FLIX
L’Olímpic va guanyar a Flix 
(1-2). Quarta victòria seguida. 
Narcís, del Flix: “ens vam 
avançar al primer minut i, des-
prés, vam tenir alguna opció 
més, com un gol fantasma. 
L’Olímpic, un bon equip, va 
empatar abans del descans i 
també va gaudir de les seues 
ocasions. A la represa, aviat, 
es va produir la jugada clau 
amb la segona targeta a Pere. 
Li havien fet dues faltes i li va 
marxar la pilota i ja va arribar a 
destemps. Fou rigorosa perquè 
primer hi havia falta a favor 
nostre. Cal dir que vam poder 
fer el segon gol amb ocasions 
de Luis i de Nacho i que vam 
haver de treballar molt amb 
10. L’Olímpic va apretar i al 
final va marcar l’1-2”.  Jordi 
Roca, de l’Olímpic: “partit molt 
igualat que es va complicar al 
primer minut amb l’1-0. Vam 
reaccionar i Arnau, des de 30 
metres, va fer un gran gol que 
fou l’empat.  El Flix va reclamar 
un gol fantasma que, segons 
els meus jugadors, la pilota no 
va entrar. A la represa, l’acció 
important fou l’expulsió del 
local Pere. Llavors nosaltres 
vam dominar més. Malgrat 
això el Flix va tenir una gran 
opció que vam evitar sota els 
pals. En els darrers minuts, 
nosaltres vam intensificar la 
pressió i vam disposar d’opci-
ons amb rematada d’Imanol al 
travesser o una de Jordi López. 
Al final, jugada d’Imanol i gran 
gol que que ajusta encara més 
la taula”.  

L’OLIMPIC 
NO FRENA

TERCERA CATALANA
Jack lidera un Perelló 
que torna a ser líder
El Perelló va vèncer la 

Rapitenca (5-2) en un 
partidàs.
Des del Perelló, destacaven que 
”va ser un partit jugat amb un ritme 
trepidant, sobre tot a la primera 
meitat. Nosaltres ens vam avançar 
amb un golàs de Jack, per l’escai-
re i amb un altre de Raúl. La Rapi-
tenca, un bon equip que va inten-
tar jugar sempre la pilota, va reduir 
distàncies també amb un gran gol. 
Però l’efectivitat nostra va marcar 
distàncies amb un altre golàs de 
Jack i amb un de Walter, també de 
bella factura. A la represa va baixar 
el ritme i la Rapitenca va fer el 4-2 
i va tenir opcions. Ja en la recta 
final del duel, Iker, que debutava, 

va sentenciar amb el 5-2”.  Ramon 
Sancho, de la Rapitenca: “el Pere-
lló va letal en les ocasions. Nosal-
tres, com en tots els partits, vam 
intentar jugar a futbol i per mo-
ments vam aconseguir-ho. Vam 
fer el 2-1 i vam empatar però ens 
van anul.lar el gol per un fora de 
joc dubtós. No parlo mai de de-
cisions arbitrals però el segon gol 
local sí que va poder ser en fora 
de joc. Ells van ser determinants i 
es van posar amb el 4-1. Vam ar-
riscar a la represa amb defensa de 
3 i vam fer el 4-2, amb opcions de 
marcar el tercer. Malgrat la derro-
ta, content de l’equip, jugant dos 
juvenils de titulars i acabant amb 5 
sobre el camp”.

El Masdenverge 
sorprèn el Batea
El Masdenverge va guanyar 

el Batea que arribava com 
a líder (3-2). D’aquesta forma, 
manté opcions de salvar-se.
Gerard Capera, del Masdenverge: 
“el Batea va tenir el domini a la 
primera meitat amb pilotes llar-
gues al seu davanter i buscant se-
gones jugades, ja a prop de l’àrea 
nostra. A nosaltres ens va costar, 
tot i tenir alguna opicó, com una 
amb un córner. El Batea va mar-
car el seu gol i va tenir ocasions 
que va evitar Marc. A la represa, 
el partit va canviar. Crec que per 
intensitat i joc ens vam imposar, 
tot i que el Batea arran d’una fal-
ta va penjar una pilota i Oliva va 
marcar un gol bonic de vaselina. 

Nosaltres vam insistir i en una 
acció d’estratègia vam empatar 
i ja al final una jugada de Moha 
va comportar un penal. Victòria 
molt important contra el líder. 
Seguirem lluitant per salvar-nos”. 
Chema, del Batea: “penso que, 
en general, vam estar bé però 
concessions puntuals ens van 
penalitzar. A la primera meitat, a 
més del gol, vam tenir altres pos-
sibilitats per haver pogut ampliar 
distàncies. I a la represa, després 
de rebre l’empat, vam reaccionar 
marcant l’1-2. Però en un córner 
i amb un penal, en què en la ju-
gada anterior no vam estar prou 
atents, el Masdenverge, molt tre-
ballador, va remuntar”.   

CF CATALÒNIA
Salt de qualitat en 
guanyar a l’Ametlla
El Catalònia és tercer, en 

vèncer a l’Ametlla (1-2). 
Josep Ma. Rovira, de l’Ametlla: 
“ens vam enfrontar a un equip 
que lluita per l’ascens i que té ofici, 
sent el menys golejat. I va demos-
trar-ho. A més, a la primera mei-
tat va ser molt efectiu aprofitant 
dues jugades per posar-se amb el 
0-2. Nosaltres també vam fer les 
nostres arribades però ells no van 
fer concessions al darrera. A la re-
presa, vam fer 3 canvis i vam pres-
sionar més amunt i vam entrar en 
el partit, amb l’1-2. Vam insistir 
però no es va poder assolir l’em-
pat. A banda del resultat, la nota 
negativa fou la lesió de Kazu, que 

fou traslladat en Ambulància. De-
sitjar que es recuperi el més aviat 
possible”. Per la seua part, Juanjo 
Agustin, tècnic del Cata: “va ser 
un partit molt igualat, amb molt 
migcampisme i poques ocasions, 
en general. Nosaltres, ben posats, 
vam ser efectius i vam aprofitar les 
dues que vam tenir per posar-nos 
amb el 0-2, el segon gol al 45 fou 
important. A la represa, l’Ametlla 
va fer un pas avant i va marcar 
l’1-2. Ens va pressionar molt però 
vam saber patir, tenint espais a la 
contra per poder crear possibili-
tats. Victòria valuosa. Lamentar la 
lesió de Kazu que ja es recupera”. 
El Cata és tercer (21 de 27).

GOL D’AMADO (0-1)
Pas endavant del Santa 
Bàrbara, a Jesús i Maria
El Santa, amb la segona 

victòria seguida fora, es 
dispara (a 3 punts del líder). Va 
guanyar, amb gol d’Amado, a 
un Jesús i Maria (1 punt de 9) 
que veu frenat el seu impuls. 
Cal destacar l’actuació de 
Centelles, porter del Santa.   
Cristian, tècnic del Jesús i Maria, 
comentava que “va ser un partit 
en el que vam començar molt 
ben posats, amb una pressió alta 
i tenint diverses ocasions per 
haver obert el marcador. Però 
ens va passar com en la jornada 
anterior contra la Rapitenca. 
Diumenge va ser el porter del 
Santa qui va evitar les nostres 

rematades. A la represa vam 
seguir insistint però, tot i crear 
possibilitats, no vam marcar 
i, amb els minuts, el Santa va 
trobar espais i va avisar amb 
una oportunitat que va evitar el 
nostre porter. Després, en un 
córner, ens va fer el 0-1. Vam 
seguir i, tot i tenir una gran 
ocasió per fer l’empat, no vam 
poder assolir-lo”. Parra, del Santa 
Bàrbara: “partit molt igualat que 
es va decidir amb el gol d’Amado 
i amb molt de treball. Cal dir que 
el Jesús i Maria va tenir més i 
millors ocasions, però nosaltres 
vam saber sofrir. Triomf molt 
treballat i gran feina de l’equip”.

  

EL SANT JAUME 
SALVA UN PUNT A 
GODALL (2-2)

Robert Avinyó, del Godall: “a la 
primera meitat vam ser supe-
riors, avançant-nos amb el 2-0. 
Però a la represa, tot i tenir oca-
sions per decidir, el Sant Jaume, 
amb 10, va ser més intens i no-

saltres vam baixar. Un córner que 
va traure Edu i una falta directa 
d’ell mateix van suposar l’empat. 
Estic content de la primera meitat 
però no de la segona quan se’ns 
va escapar la victòria, amb supe-
rioritat numèrica i amb un 2-0. 
Felicitar el S. Jaume per la reac-
ció i nosaltres a seguir lluitant. 
Vam deixar perdre una ocasió 
per distanciar-nos més del tercer 
per la cua”. Joan Subirats, ara al 

Sant Jaume, tornava a Godall: 
“vam començar bé, igualant la 
intensitat  que li posa el Godall 
a casa. Però tot es va complicar 
amb la jugada clau: una picaba-
ralla entre Deco i el nostre por-
ter, Marc, va suposar penal i la 
vermella a Marc perquè l’àrbitre 
només va veure l’agressió seua. 
Semblava tot perdut perquè no 
teníem cap porter més i es va 
posar Eric. Però va estar força 

bé i a la represa vam arriscar 
amb 3 defenses i vam fer un pas 
avant. El Godall, amb la situació 
de partit, potser es va acomo-
dar i nosaltres vam ser intensos i 
amb un córner d’Edu, Marcel va 
fer el 2-1 i Edu, de falta, va em-
patar. Al final vam fer un pal que 
hagués pogut ser el 2-3. Empat 
que vam merèixer pel treball i el 
punt que reforça tal com el vam 
assolir”. 

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

79
64
49
52
67
47
65
58
73
39
55
65
59
40
40
39
42
15

46
39
31
32
39
34
43
40
52
41
45
48
48
40
63
60
71

176

53
52
51
51
50
50
50
48
47
41
39
38
38
36
32
24
21
0
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DESPRÉS DE 9 
JORNADES, LA 
CAVA GUANYA
La Cava va guanyar el cuer, 
l’Alcanar (2-0) i, d’aquesta ma-
nera, es retroba amb el triomf 
després de 9 jornades sense 
assolir-lo. El porter visitant va 
aturar dos penals. Els caveros 
tenen un partit pendent que 
es disputarà el dia 1 de maig, a 
casa, contra el Corbera.

VILLARROYA, A 
L’ALDEANA
Albert Villarroya va demanar la 
baixa a la Rapitenca, per poder 
recuperar-se de la lesió i tenir 
minuts. Diumenge passat ja 
va debutar a la represa amb 
l’Aldeana, al camp del Corbera. 
La jugada del gol va ser una 
recuperació del propi Villarroya 
amb un tret al pal i del rebuig, 
Robert va marcar el 0-1. 

TERCERA CATALANA
L’Aldeana, imparable en 
guanyar a Corbera (0-1)
L’Aldeana, amb 5 victòries 

seguides, s’enlaira, a dos 
punts dels líders.   
Jorge Parraga, del Corbera: “he 
dit en més d’una ocasió que no 
hem de parlar dels arbitratges. 
Però diumenge van haver deci-
sions que ens van condicionar 
en un partit molt igualat. Una fou 
un penal clar a la primera mei-
tat que no va ser xiulat i després 
l’expulsió de la represa per una 
doble targeta per protestes. I al 
final vam acabar en 9. Deixant 
el tema arbitral, també cal dir 
que vam tenir ocasions que no 
vam transformar i que en el gol 
rebut va haver-hi una indecisió. 
L’empat era el més Just. Felici-

tar a l’Aldeana perquè va saber 
mantenir el 0-1”. Bartolo Meca, 
de l’Aldeana: “com a Godall, vam 
buscar estar ordenats i aprofitar 
quan disposàvem de la pilota. 
Tot i tenir un parell d’opcions a 
la primera meitat, de Thomas 
i Jonatan, no vam estar mas-
sa còmodes. La represa va ser 
complicada. Robert va fer aviat 
el 0-1, i el Corbera va pressionar 
molt en tots els aspectes. Ells es 
van quedar en deu però això no 
vam saber aprofitar-ho i la seua 
pressió es va multiplicar, en tots 
els sentits. I no vam contrarres-
tar-ho. Vam tenir opcions per 
decidir però no les vam transfor-
mar i vam patir fins el final”. 

TORNA LA 
VICTÒRIARoquetenc-R Bítem, gol 

polèmic d’Eugeni (0-1)
El R Bítem va vèncer a 

Roquetes. Un gol d’Eugeni, 
que es va ajudar del braç per 
fer un control orientat, fou el 
0-1.  
Miquel Campos, cap de prem-
sa del Roquetenc: “el R Bítem va 
començar millor i va tenir un pa-
rell d’opcions. Però, amb els mi-
nuts, el Roquetenc va fer-se amb 
el domini i va disposar de dues 
oportunitats que va evitar Reolid. 
A la represa, el partit va obrir-se. 
Nosaltres vam fer diverses arriba-
des clares amb accions d’Òscar, 
davant de Reolid, i va haver un 
‘gol fantasma’ amb un tret d’Ivan. 
Francesc es va lesionar i ja haví-
em fet les 3 interrupcions i vam 

jugar amb deu. Llavors es va pro-
duir el 0-1 quan Eugeni, en posi-
ció dubtosa, es va emportar la pi-
lota amb el braç, marcant el 0-1. 
Posteriorment, amb moltes pèr-
dues de temps, ja no es va poder 
jugar”.  David Garcia, del R-Bítem: 
“felicito a l’equip perquè va saber 
adaptar-se a les circumstàncies 
del partit, variant el sistema per 
a ser més directes, pel mal estat 
del terreny de joc. Es va treba-
llar molt davant d’un rival molt 
ordenat en defensa. Vam buscar 
l’esquena dels seus centrals, sent 
més directes, i així va venir el gol 
d’Eugeni. Victòria important, se-
gona seguida, que ens allunya de 
la zona de baix”.  

FASE D’ASCENS A 3A
Triomf de l’Arnes, 
contra el Benissanet
L’Arnes, després de perdre 

en la primera jornada 
del play Off, ha sumat dues 
victòries. Diumenge va 
guanyar el Benissanet (3-1).
Roger Blanc, tècnic de l’Arnes, 
“penso que, en el global, vam ser 
superiors, sobre tot en els pri-
mers 30 minuts quan vam efec-
tuar una bona pressió per evitar 
les transicions del Benissanet, un 
equip que les fa bé. El gol ma-
tiner de Quim, de penal, ens va 
donar confiança i vam tenir el 
partit controlat, amb un parell 
d’opcions de Manero que no 
va transformar (una va evitar-la 
Gallego). El 2-0 d’Òscar, arran 

d’un llançament de banda, va re-
fermar la feina. Però quan millor 
estàvem, no vam interpretar del 
tot bé un partit que es va trencar 
una mica i això no ens benefici-
ava. Arran d’una indecisió nostra, 
Ricard va resoldre bé i va marcar 
el 2-1. La represa cal dir que va 
ser molt travada, amb poc ritme. 
En qualsevol cas, nosaltres vam 
estar replegats i ferms al darrera 
i vam sortir a la contra, gaudint 
d’un parell d’opcions fins que 
Gordo va sentenciar. A més, el 
Benissanet no ens va fer gaire 
perill”. El conjunt visitant, que va 
acabar amb 10, no va estar gens 
d’acord amb l’arbitratge.  

L’Ebre Escola va guanyar 
el segon partit, contra un 

Amposta amb el que va tornar 
Regolf, després d’haver-se 
reduït la sanció pel recurs 
presentat per l’Amposta.
Des de l’Ebre Escola admetien 
que “ens va costar molt entrar 
en el partit i va ser perquè l’Am-
posta va començar millor, fent 
el 0-1. Va ser clau empatar poc 
abans del descans, amb el gol 
de Pep. A la represa ja vam es-
tar més posats i Annas va mar-
car el 2-1. Vam defensar força 
bé i al final vam aconseguir una 
victòria molt treballada”. Jordi 
Subirats, de l’Amposta: “penso 

que no vam merèixer la derrota. 
Un empat, com a mínim, hagués 
estat més just. Malgrat la derrota, 
estic molt satisfet de l’equip. Va 
jugar força bé, fent el que devia. 
Va pressionar molt a l’inici la cre-
ació de joc del rival i així es van 
crear oportunitats, fent Regolf el 
0-1. El partit el portàvem bé però 
l’empat, en la darrera jugada de 
la primera meitat, ens va afec-
tar. A la represa, aviat, en posició 
dubtosa, Annas va marcar el 2-1. 
Però vam reaccionar i vam tenir 
opcions clares per empatar, com 
una d’Òscar, o un gol anul.lat a 
Regolf”. Sabaté, Pau i Ferri van 
ser baixa per l’Amposta. 

ITO DEIXARÀ 
LA DIRECCIÓ 
ESPORTIVA DEL 
JESÚS I MARIA

Ito Galve, director esportiu, del 
Jesús i Maria, deixarà el càrrec 
a finals de temporada. Així ho 
ha comunicat a la junta actual 
i també a la que entrarà i que 

estarà encapçelada per Mingo 
Alcalà. Ito, que ha fet una fei-
na notable al club, en l’aspecte 
esportiu, amb els recursos que 
disposava, ha manifestat que és 
“per una qüestió personal” i per-
què creu que s’ha acabat una 
etapa. Ito assegura que no té res 
a veure amb el canvi de junta: 
“al contrari, el proper president 
m’ha manifestat que tinc les por-
tes obertes per si canvio d’opinió 

però la decisió és ferma. El futbol 
necessita molt de temps i per 
això i, pensant amb la família, he 
previst fer un pas al costat, satis-
fet per la gestió efectuada, amb la 
resta de directiva amb la que he 
estat, assolint uns grans resultats 
la temporada passada i també en 
aquesta, en la que es lluitarà per 
acabar el millor possible, sense 
renunciar a res”. La notícia ja es 
va avançar diumenge a Minut 91. 

L’Ebre Escola remunta 
davant l’Amposta (2-1)

1. Ebre

2. Arnes

3. Amposta

4. Benissanet

6

7

6

2

3

5

5

8

6

6

3

3
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1. Xerta

2. La Cava 

3. Fatarella

10

7

5

1

5

7

9

6

3
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1. Ginestar

2. Vilalba

3. Tivenys

4. Catalònia

11

6

9

6

8

6

9

9

6

6

4

1
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FASE D’ASCENS
Ebre E-Amposta    2-1

Arnes-Benissanet 3-1

COPA TE. GRUP 1
Catalònia-Ginestar 2-3

Vilalba-Tivenys 2-1

COPA TE. GRUP 2
Xerta-Fatarella 3-1 

(Deltebre retirat)
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POLIESPORTIU

RESULTATS 
HANDBOL 
AMPOSTA
ALEVÍ MIXT. CH. Amposta 
4 – KH-7 BM. Granollers 12. 
INFANTIL MASCULÍ. CH. 
Amposta 30 – Safa Horta 21. 
INFANTIL FEMENÍ. CH. Am-
posta 25 – CH. Balsareny 14. 
CADET FEMENÍ. CH. Amposta 
“Naturebre” 34 – Sant Esteve 
Sesrovires 20.

WORLD SPORTS 
GAMES TORTOSA 
2019 
El comitè organitzador dels 
World Sports Games Tortosa 
2019 ha convocat les primeres 
reunions de treball amb les 
persones que s’han inscrit per 
poder desenvolupar el paper 
de voluntaris durant aques-
ta trobada esportiva. Les 
reunions, que es van fer el cap 
de setmana passat, van tenir 
com a objectiu fer un primer 
contacte i donar a conèixer 
alguns dels aspectes de la 
logística que s’està duent 
a terme amb vista als jocs, 
durant els quals els voluntaris 
tindran un paper determinant 
a cada una de les seus de la 
competició.

ÈXIT EBRENCS 
AL MUNDIAL 
D’ESGRIMA
Gran torneig per als espases 
júniors Diego Calderón, Ge-
rard Gonell, Gonzalo Maha-
mud i Yago Navarro que van 
acabar en 8ª posició en el 
Campionat del Món de Torun, 
a Polònia. D’aquesta forma, 
èxits també per a les Terres 
de l’Ebre, amb representació 
al combinat espanyol despla-
çat per disputar la prova del 
campionat del Món.

NOTICIES 
BREUS

POLIESPORTIU
Debats i Giné
triomfen al Marroc

Demà divendres pel matí 
està prevista la presentació 

que donarà el tret de sortida 
al torneig ITE (Internacional 
Terres de l’Ebre). L’acte, a 
expenses de circumstàncies 
metereològiques que poden 
comportar canvis, ja està 
preparat, amb la desfilada a 
la Devesa i amb l’actuació del 
cantautor  camarlenc Joan 
Rovira. 
La novetat principal d’enguany 
és la presència d’equips de l’Aca-
dèmia americana de David Villa 
i cal destacar el rècord d’equips 
inscrits. 
La feina feta els darrers anys re-
ferma el creixement del torneig. 

La primera fase del torneig tindrà 
lloc a la Ràpita i la fase final serà 
a Amposta. El torneig, ja conso-
lidat, representa una injecció tu-
rística per a les Terres de l’Ebre, 
principalment per a les localitats 
on es disputa.
Així mateix, en ser Setmana San-
ta, es celebren altres esdeveni-
ments esportius com el MIC a la 
Costa Brava, prestigiós torneig 
mundial del que el bitemenc Jo-
anjo Rovira n’és el director. 
Hi ha tembé presència ebren-
ca amb un equip format per un 
combinat de cadets. A Salou 
també hi ha cita futbolística de 
base amb el Torneig Mare Nos-
trum Cup.

Torneig Internacional 
Terres de l’Ebre

Ragna Debats es va 
proclamar vencedora de la 

Marathon des Sables.     
Una cursa de 250 quilòmetres 
en sis etapes i que transcorre per 
muntanyes, estepes i deserts del 
sud del Marroc. Es tracta d’una 
de les més exigents del món de 
l’especialitat i que enguany va 
comptar amb 800 participants.
Debats, corredora de la Cameta 

Coixa i que debutava en aquesta 
competició, va fer una gran mar-
ca de 22 hores 33 minuts i 36 
segons. La medalla de plata per 
conjunts va ser per l’equip Ter-
res de l’Ebre-Carreras de Mon-
taña, format per Ragna Debats, 
Álex Fraguela i Albert Giné, del 
Trail Roquetes, que va participar 
per recaptar diners per a la Lliga 
contra el càncer. (ebredigital.cat)
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L’Handbol  Club Perelló, 
a l’espera per salvar-se

L’Handbol Club Perelló va 
perdre en la darrera jornada 

a la Roca (31-27). 
Per tant, la darrera plaça de 
descens que quedava per con-
firmar-se ha estat la de l’equip 
del Baix Ebre que ha acusat les 
nombroses baixes de la sego-
na volta, amb una plantilla molt 

curta. Aquesta és la situació ac-
tual, tot i que hi ha opcions per 
salvar-se. Això podria passar si 
l’OAR Gràcia baixa de Plata a 
Lliga catalana. Llavors el filial 
hauria de baixar. També si algun 
equip renuncia...per tant, caldrà 
esperar per saber si les perello-
nenques se salven.

Triomf del sènior 
femení del CE Tortosa
L’infantil escolar del Centre 

Esports Tortosa va guanyar 
contra el Reusenc per 37-35 en 
el darrer partit de lliga. 
L’infantil femení va guanyar a 
Sants (18-20), en un partit en 
què no va estar a l’altura fins 
avançada la represa quan va re-
accionar i es va imposar. L’infan-
til masculí va vèncer a la pista del 
Liceo Francés per 16-28. Gran 
victòria en l’inici de la segona 
fase. El cadet masculí va caure 
al camp del Sant Esteve de Pa-
lautordera per 42-33, no estant 
dins del partit, fràgils en defensa 
i poc efectius en atac. El rival va 
ser superior. El cadet femení va 
perdre a Palautordera per 40-

32, amb només vuit jugadores. 
Malgrat això, bona primera mei-
tat però a la represa, a la contra, 
les locals van sentenciar. Per la 
seva part, el sènior femení va fer 
un altre pas endavant guanyant a 
Montbui per 21-22. Tot i les bai-
xes, sensacional resposta. Partit 
molt igualat i ajustat fins el final. 
En la propera jornada, després 
del descans, començarà la se-
gona volta. Pel bon camí.  Per 
últim, el sènior masculí va sofrir 
una derrota dolorosa que l’allu-
nya del seu objectiu. A la represa 
va reaccionar però en els darrers 
minuts, una sèrie d’indecisions 
van comportar la remuntada vi-
sitant i la seua victòria (23-24).

Resultats dels equips 
del Club Volei Roquetes
El juvenil masculí va 

guanyar per 3-0 a Barberà. 
El juvenil femení va perdre per 
3-0 contra el C.V. Cerdanyola. 
Les imprecisions de les roquete-
res en totes les fases del joc va 
afavorir que el rival s’emportés 

els 3 sets disputats. El cadet fe-
mení va caure per 3-1 al camp 
del C.V. Cerdanyola. I també l’In-
fantil femení, per 3-1 al camp del 
C.E.V.O.L. Torredembarra que 
fou superior. Amb l’infantil va 
debutar Edurne.
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· El faldut Marc Fabregat (Nàs-
tic juvenil) va debutar amb 
l’Ascó de Tercera divisió.
· Una gran persona i un gran 
professional, Miki Vidal, co-
ordinador del futbol base de 
l’Amposta. Va deixar el seu 
càrrec perquè se’n va a treba-
llar a l’estranger. El nou coor-
dinador és Jordi Romeu
· Tinc el pressentiment que 
dels 4 equips que disputen el 
play Off d’ascens a 3a catala-
na, 3 ascendiran.
· Nando Garcia, Xavi Cid, Ser-
rano, Enric Alexandri, quatre 
entrenadors que el seu club 
vol que segueixin. Dels altres 
quatre ebrencs de Segona, 
seguiré informant.
· Mario Subirats, 20 anys a 
la directiva de l’Ulldecona i 
només s’ha perdut 4 partits 

oficials en aquest temps. Té 
previst deixar el càrrec, Una 
llàstima. Ja queden pocs de la 
seva espècie. 
· La pregunta de cada any:  
quants baixen de 2a catalana? 
6 segurs, pels descensos molt 
probables de Cambrils i Ra-
pitenca. Si puja el segon, ara 
Catllar, restaria una compen-
sació i serien 5. Aquest any, 
nou desastre i no es fa res per 
evitar-los. Aquesta lliga ha de 
ser de 20 equips.
· Novè fitxatge en dos mesos 
a la Rapitenca: Hugo Sánchez 
procedeix del Reus juvenil.
· Novetats per a la següent 
campanya per al futbol ama-
teur i el futbol sala: els que 
tinguin menys targetes rebran 
al final de la campanya 1000 
euros el primer i el segon 500. 

TOP SECRET

· Per saber qui pot ascendir és 
important veure els equips més 
en forma, en les últimes 7 jor-
nades: Olímpic 18 punts, Cata-
lònia 17, S. Bàrbara i Aldeana 16, 
Batea 10, Perelló 9 i Flix 8 punts. 
Inèdit: 6 equips en 3 punts.
· Com una moto està l’Olimpic. 
7 últimes jornades, 6 victòries. 
I un fitxatge amortitzat: Imanol 
que ha marcat el 50% dels gols. 
Li sobraran núvies.
· Aquesta setmana, amb el filial 
de la Rapitenca, van jugar 5 ju-
venils: Aliau, Garcin, Sancho, Ali 
i Dennis (dos de titulars). I a la 
propera jornada, potser en se-
ran 5 de titulars.
· Als 38 anys, Aleix Robert va 
marcar els dos gols del Catalò-
nia. El talent es manté. Lamen-

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA

CAT MÓRA LA NOVA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

·  Jornada 34, així pot quedar la 
classificació dels implicats en 
les compensacions: Amposta 
45 punts, Móra la Nova 48, Po-
bla i Ulldecona 47, La Sénia 46, 
Canonja, 45 i Vendrell 40. Cada 
setmana actualitzaré el llistat.
· L’Ulldecona ho tenia tot de 
cara per la permanència. Dos 
partits assequibles, Reddis i 
Pastoreta, i només ha aconse-
guit dos empats. El proper des-
plaçament és a Amposta, que 
entre les jornades 12/24 només 
va perdre un partit i per la mí-
nima, i que ara està en ratxa 
negativa. 5 últimes jornades,  4 
derrotes.
· El Tortosa gairebé va dir adéu 
a l’ascens. Li queden Ampo-

PRIMERA I SEGONA EN OFF

Molts diran que és poc. Pot-
ser millor això que res.
· Un entrenador d’un equip 
juvenil tenia massa jugadors 
a l’inici de la temporada i en 
va descartar tres. I ara hi ha 
partits que només en té 12.
· Jack Cid, del Perelló, té un 
gran futur per davant; no té 
ofertes del Barça però si en 
pot tenir d’un equip de Tar-
ragona i el Tortosa el té en la 
seva agenda.
·Guillermo Camarero no 
descansa. Ja planifica la se-
güent temporada, el seu 
equip molt fàcil. Facin vostès 
les seves apostes.
· Segons Michel Viñas, l’Ascó 
jugarà la temporada vinent 
a Tercera catalana. Jo dic 
que a Segona. Qui guanyarà 
l’aposta?.

lla, Canonja, Catllar, Camarles 
i Valls. El Catllar gairebé té la 
promoció a la butxaca, tot i el 
calendari: La Sénia, Pobla, Tor-
tosa, Gandesa i Ampolla.
· La Sénia diumenge tenia 6 
baixes: Jofre, Isaac, Pomada, 
Lleixà, Callarisa i Gerard i a la-
banqueta, 3 juvenils. Però va fer 
el miracle de la Victòria. Andi 
Alarcón (Reus juvenil divisió 
honor i germà d’Eric, cinquè ra-
pitenc a l’equip, va debutar. 
·  Vaig dir que el Móra la Nova 
se salvaria, tres victòries conse-
cutives i Genis Pena ha promès 
als seus companys que, si se 
salven, al vestidor farà una ac-
tuació amb la seva guitarra amb 
la cançó: “Amor Guillermo”.

tar la lesió de Kazu, traslladat 
amb ambulància. Tres mesos 
de recuperació. Ànim crac.
· El porter de l’Alcanar, Xavi Re-
verté, va aturar dos penals a la 
Cava que, després de 9 jorna-
des, va guanyar. Gran actuació 
també dels porters Centelles, 
Àlex Reolid i Gerard Moreno.
· Emili Descarrega té 41 anys. 
Entre les campanyes 11/15 so-
lament va marcar 19 gols. Mit-
jana 3,8 gols. En les 4 últimes, 
porta 46 gols. Mitjana de 15. 
Parra el va reimpulsar, avan-
çant la seua posició i donant-li 
confiança. Uns diuen que s’ha 
de retirar. Altres que renove. Jo 
crec que ha de seguir. Li que-
den anys per seguir sent ren-
table.

EQUIP DE LA JORNADA

El Masdenverge va guanyar el líder Batea i té opcions d’evitar el descens directe.

  PEDRAZA
 (M Nova)

FERRAN
(la Cava)

ANDI ALARCON 
(la Sénia) DILLA

(Gandesa)

  DANI ACCENSI
 (Masdenverge)

XAVI REVERTÉ
(Alcanar)

SAMPER
(Aldeana)

JACK CID
(Perelló)

 ARNAU CUGAT
 (Olímpic)

J VENTURA
(S Bàrbara))

VÍCTOR PUJOL
(Camarles)

VÍCTOR
(R Bítem)

 KAZU
 (Catalònia)

POLIESPORTIU
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PREPARACIÓ:

Es parteixen les albergínies per 
la meitat i es col·loquen en una 
safata. S’afegeix sal i oli al gust 
i es couen al forn (200ºC). Un 
cop cuites, es retira la pell i es 
trituren. S’afegeixen els ous ba-
tuts, la farina de blat de moro, 
el pebre, la nou moscada i unes 
gotes de suc de llimona per evi-
tar que l’albergínia s’oxidi (en-

PASTÍS 
D’ALBERGÍNIA

INGREDIENTS 

•  4 albergínies grans
•  6 ous
•  1 cullerada gran de fari-

na de blat de moro (Mai-
zena)

• Oli
•  Sal
•  Pebre
•  Nou moscada
•  Unes gotes de suc de lli-

mona

negreixi). Es barreja i s’aboca dins 
un motlle prèviament untat amb 
mantega. Es cou al bany Maria 
durant uns 30 minuts (fins que 
l’escuradents surti net). Es deixa 
refredar i es guarda a la nevera 
fins al moment de servir. Aquests 
pastissos-flam tenen l’avantat-
ge que es poden preparar el dia 
abans i permeten avançar feina. I 
en general, tant són bons servits 
freds com calents. Bon profit!
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SOLAR  EN  
VENTA 

CON PROYECTO
POSIBILIDAD 
DE  PERMUTA

C/ ST. MADRONA , 
7 (RIBARROJA)

PARA CONSTRUIR

7 VIVIENDAS, 
10 PARKINGS,

1 LOCAL COMERCIAL 
DE 123 m2 

TEL. 
607.20.80.20
fgh@latecla.net

OFERTA 
3 MASAJES 
COMPLETOS
 EN CAMILLA

DISCRETO
30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

OFERTa 
20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES 

COMPLETOS 
INDEPENDIENTE 

BUEN TRATO

XXX XXX XXX

ENCUENTRA
TU PAREJA
DE VIDA MEDIANTE 

PRESENTACIONES INDI-
VIDUALES, TRATO 

EXCLUSIVAMENTE 
PERSONALIZADO 

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA 
PENEDES 

COMPRO VEHICLES, 
MOBLES  I    ESTRIS

 ANTICS. 
PAGAMENT 

AL COMPTAT

 691  30 2 2 41

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES LLOGA 
PÀRQUING:

plaça, 1 d’Octubre

(antiga Joaquin Bau)

de Tortosa

639 594 527

SE PRECISA 
PELUQUERA 

CON EXPERIENCIA 
ZONA TORTOSA 

645888266

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Amb el Node Nord 
i Punt de Fortuna 
pel sector VII, pots 
conèixer persones de 
manera casual que 
afavoriran la teva vida 
social i el reconeixe-
ment de les teves 
activitats.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol entra a Taure 
i s’alia amb Urà, re-
gent del signe. Pots 
sentir més necessitat 
d’expressar el teu 
parer i de trencar 
algunes regles que 
experimentes com 
limitants.

sagitari
23/11 al 21/12

Novament cal desta-
car la retrogradació 
de Júpiter i els seus 
efectes en la teva 
visió de les coses. 
Poden sorgir perso-
nes del passat però 
no estarà molt clar 
què volen.

escorpí
24/10 al 22/11

El teu sector 
social i de la parella 
s’activa i comença 
una etapa que pots 
conèixer persones 
diverses i amb per-
fils ben diferents. 
Tot contribueix a 
l’apertura mental.

balança
24/09 al 23/10

Amb Mercuri ja 
circulant per la Casa 
VII, poden donar-se 
converses pendents, 
especialment pel que 
fa a la parella. També 
és bon moment per 
augmentar contactes 
a l’agenda.

àries
21/03 al 20/04

El trànsit de Neptú 
per la teva Casa XII, 
aspectant a Mart, 
que transita per la 
Casa III, inclina a 
trobar la inspiració 
en el món incons-
cient. Pren atenció 
als somnis.

cranc
22/06 al 23/07

Amb l’entrada del 
Sol a Taure, co-
mença a activar-se 
la Casa XI i el focus 
es posa en el futur, 
en comprendre cap 
on vols anar. Aug-
ment de l’interès en 
activitats grupals.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri transita per 
la teva Casa VIII i es 
poden activar ges-
tions burocràtiques 
destinades a ajuts 
o millores econòmi-
ques. Si unirà Venus 
per assolir més 
estabilitat.

taure
21/04 al 21/05

FELICITATS. El Sol 
entra al teu signe 
i s’inicia el perío-
de que recobres 
energia. Urà a Taure, 
t’obre portes que 
potser ni ho pen-
saves. Només t’has 
d’atrevir a entrar.

peixos
20/02 al 20/03

L’aspecte de Saturn 
et segueix atorgant 
una bona visió de les 
qüestions materials. 
Si has de fer un ne-
goci, comptes amb 
una millor apreciació 
de l’oportunitat 
financera.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol entra a Taure 
i farà conjunció amb 
Urà. És probable 
que la teva atenció 
es posi en qüestions 
econòmiques, en 
cercar una manera 
diferent de tenir 
certa estabilitat.

bessons
02/05 al 21/06

El Sol entra al teu 
sector més ocult, 
la Casa XII i s’alia 
amb Urà per posar 
atenció a algunes 
qüestions que man-
tens ocultes. Si ho 
gestiones bé, pot 
ser alliberador.

MAESTRO BACEKU
Auténtico vidente, curandero, espiritualista.

Con poderes naturales y enorme experiencia 
en todos los campos de la alta magia africana. 

Dotado de don hereditario, ayuda a resolver diversos problemas.
Mal de ojo, recuperar pareja y atraer a personas queridas, divorcios, 
impotencia sexual, trabajo, negocios, juicios, suerte, amor, problemas 

familiares, atraer clientes, etc...

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

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

617 888 344

AMPOSTA ES VEN PIS, 
2 habitacions, 

cuina i menjador, 
bany i traster. 

Reformat 
per estrenar.

Zona 
Supermercats. 

645 888 266

Es traspassa 
Perruqueria 

en   ple 
rendiment

a la zona del 
Temple de 

Tortosa
 Interessats: 

647 418043 
WhatsApp

Soldador
mantenimiento 

industrial
Buscamos Mecanico/
soldador para la zona 
de Tortosa.  Se valora 

experiencia y formación. 
Contacto :  654 184 289 

Sr.  Isidro Banegas

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

furgonetes...
i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513
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SEGELL INFOPARTICIPA 
A LA TRANSPARÈNCIA
EN LA COMUNICACIÓ
SANT JORDI
AMB SENTIMENT EBRENC


