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«Ens van apallissar»
Dos rapitencs han declarat al Suprem en el judici 

contra dotze líders del procés independentista.
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Edita: Parar-se, mirar cap enrere i seguir avant
Totes les coses tenen un 

procés. Hi ha processos 
curs, altres llargs i costosos 
però tots ells contribueixen a 
fer-nos evolucionar i créixer 
com a persones. 
Si bé l’editorial de fa unes set-
manes fèiem referència al sultà 
de brunei, Hassanal Bolkiah, i a 
la reforma que ha fet del dret 
penal on es castiga amb la mort, 
l’adulteri, homosexualitat... Un 
gran pas cap enrere. Avui farem 
uns grans passos cap avant i 
parlarem de Chicago, la tercera 
ciutat més gran dels Estats Units 
situada a l’estat d’Illinois, amb 
quasi 10 milions d’habitants. Chi-
cago és el segon centre financer 
més important dels Estats Units, 
després de Nova York, i el segon 
centre industrial més important 
després de Los Angeles. A part 
de ser coneguda pels Chicago 
Bulls, gràcies a Michael Jordan, 
i com no al famós gàngster 
durant la Llei Seca, Al Capone, 
Chicago té dos de les universi-
tats més prestigioses dels Estats 
Units i del món. Aquest cop, la 
ciutat de Chicago ha fet histò-
ria escollint per primera vegada 
una alcaldessa negra i lesbiana, 
la Lori Lightfoot. Aquesta és una 
notícia històrica en un país do-

minat pel jou masclista, racista, 
xenòfob i homòfob de Donald 
Trump. Lori Lightfoot té 56 anys 
i és advocada i ex fiscal de la 
ciutat. Va derrotar al seu con-
trincant, també afroamericà, per 
una àmplia majoria: 74% contra 
26% dels vots. Perquè ens fem 
una idea de la transcendència 
que té aquesta notícia cal dir 
que des de 1837 els ciutadans 
de Chicago només han esco-
llit un alcalde negre i a una sola 
dona. 182 anys! Una dona negra 
ja és un pas molt important, i si 
afegim la seva orientació sexual, 

EDITORIAL

visiblement lesbiana, el canvi ha 
estat doblement important.
Una altra notícia, aquesta tam-
bé d’una altra part de món, 
Etiòpia, que també a fet histò-
ria en nomenar la diplomàtica 
Sahlework Zewde presidenta 
del país, convertint-se en la pri-
mera dona a ocupar la prefec-
tura d’Estat etíop i l’única ac-
tualment en aquest càrrec en 
tota Àfrica. “Necessitem cons-
truir una societat que rebutgi 
l’opressió cap a les dones”, va 
afirmar Sahlework, després de 
ser escollida per unanimitat en 

una sessió conjunta de les dues 
cambres del Parlament. “Si algú 
pensa que parlo molt sobre do-
nes, que esperi a escoltar tot el 
que he de dir”, ha subratllat la 
flamant presidenta. “Quan no hi 
ha pau al país, les mares se sen-
ten frustrades, de manera que 
hem de treballar a favor de la 
pau”, ha afegit Sahlework en ju-
rar el càrrec, en aparent al·lusió 
a la recent violència ètnica que 
assota Etiòpia.
I natros? Tornarem 40 anys en-
rere?
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ALCANAR
Un veí de Tortosa mor 
al xoc frontal a l’N-340
Un veí de Tortosa de 68 

anys va morir aquest 
dissabte en un accident de 
cotxe a l’N-340 a Alcanar.  
En el sinistre, que també va cau-
sar tres ferits de diversa consi-
deració, dos turismes van xocar 
frontalment i un dels conductors 
va morir. En el vehicle del con-
ductor que va morir, hi viatja-
ven una passatgera davantera i 
una posterior, que van resultar 
ferides lleus i foren traslladades 
a l’hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa i a l’hospital d’Amposta, 
respectivament. El conductor de 
l’altre turisme va resultar ferit de 
poca gravetat. Segons van in-

dicar els Mossos d’Esquadra, el 
turisme de l’home que circulava 
sol hauria envaït el sentit contrari 
i va xocar frontalment amb l’al-
tre cotxe, que circulava amb tres 
persones a bord.

CULTURA
Promoció de les 
Festes Quinquennals

L’Ajuntament d’Alcanar ha 
encetat una campanya de 

promoció per a fer arribar al 
país la mostra d’art efímer que 
s’instal·larà als carrers d’Alcanar 
i les Cases del 2 al 14 d’octubre 
per les  Quinquennals.     
“Les Quinquennals són unes 

festes úniques, no hi ha cap al-
tre acte cultural al país que s’as-
semble. Els dissenys, les formes, 
les catifes, el fervor de la nostra 
gent, el treball en equip de milers 
de persones fan que siguen unes 
festes singulars”, ha manifestat 
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig. 

 

JORNADA SOBRE EL 
FRACÀS ESCOLAR 
‘UN REPTE DE TOTS’
Dissabte passat, va fer-se al 
Consell Comarcal del Montsià 
la Jornada sobre el fracàs esco-
lar, titulada “Un repte de tots”. 
Al llarg de cinc conferències, 
es van analitzar les causes i les 
conseqüències del fracàs es-

colar i es van explicar alguns dels 
projectes que s’estan duent a ter-
me per fer-hi front. Des del Grup 
de Treball de Trastorns d’Apre-
nentatge de la Societat Catalana 
de Pediatria es va recordar que 
les taxes de fracàs escolar a Cata-
lunya se situen al voltant del 20%, 
xifra molt superior als  objectius 
de l’Estratègia 2020 de la Unió 
Europea. Entre les propostes 
destaca la implantació d’un pro-

grama cribratge dels trastorns 
de l’aprenentatge (TDAH, dislè-
xia, discalcúlia…) a les consultes 
de pediatria d’Atenció primà-
ria. El Departament d’Educa-
ció va desglosar les principals 
estratègies que recull l’informe 
“Ofensiva de país a favor de 
l’èxit escolar. Pla per la reducció 
del fracàs escolar a Catalunya 
2012-2018”. Un dels moments 
més emotius de la Jornada fou 

quan Adela del Valle, estudiant 
diagnosticada d’un transtorn 
de l’aprenentatge va explicar la 
seva experiència amb la dislè-
xia. Una experiència marcada 
pel suport i la implicació de la 
seva familia. Per acabar des dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Amposta també van explicar 
les intervencions socioeduca-
tives que s’estan duent a terme 
des del consistori.

COMENÇA LA 
CAMPANYA DE 
SEMBRA 
Els arrossars del Delta de 
l’Ebre es van començar a 
inundar fa unes setmanes i 
estan ja preparats per comen-
çar la campanya aquesta 
setmana. La inundació va co-
mençar a l’hemidelta dret per 
la zona de Prats, Sant Jaume 
d’Enveja i Buda i va acabar 
a Poblenou i Sant Carles de 
la Ràpita. Després es van 
obrir els canals a l’hemidelta 
esquerre que s’estenen en set 
termes municipals.

DETENEN 
UN HOME 
DENUNCIAT PER 
MALTRACTAMENT 
QUAN ANAVA 
A UNA MESA 
ELECTORAL 
Els Mossos d’Esquadra han 
detingut aquest diumenge 
a les 8.12 hores un home 
denunciat per maltractament 
en l’àmbit de la llar quan 
anava a una mesa electoral 
de l’Ajuntament d’Alcanar 
(Montsià). Es tracta d’un veí 
del municipi, de 33 anys i de 
nacionalitat espanyola, que 
va ser denunciat dissabte al 
vespre. Agents de la policia 
catalana l’han buscat durant 
la nit i l’han acabat arres-
tant a primera hora del matí 
perquè sabien que l’home 
havia estat cridat a una mesa 
electoral aquest diumenge.
Els mossos s’han personat a 
la mesa A del col·legi electoral 
situat a l’Ajuntament d’Alca-
nar temps abans de la seva 
constitució. Allí han pogut 
localitzar, finalment, l’home, 
que havia d’exercir de vocal 
en aquesta mesa. Abans 
de sortir acompanyat pels 
agents, ha demanat esperar 
el moment d’obrir el col·legi 
i exercir el seu dret de vot. 
Un cop formalitzat, ha estat 
detingut discretament fora 
del recinte electoral i sense 
cap tipus d’incident.

NOTÍCIES 
BREUS 

RAPITENCS AL JUDICI 1-0
“Ens van apallissar, ens picaven al cap, la 
gent cridava desesperada amb por”
Dos rapitencs, Pau Salvadó 

primer i tot seguit el 
seu germà, el primer tinent 
d’alcalde, Albert Salvadó, 
han declarat en el judici 
contra dotze líders del procés 
independentista al Suprem.   
Joan Pau Salvadó, com a testi-
moni que estava al pavelló firal 
de la Ràpita, ha descrit el que va 
veure l’1-O i ha dit que va ser un 
“cop molt fort” perquè no s’es-
peraven que vingués la policia i 
confiava que fos com el 9-N. Se-
gons ha explicat, els agents van 
entrar sense intercanviar paraula i 
van començar a treure gent i que, 
posteriorment, van arribar els an-
tidisturbis. “Ens van apallissar, ens 

picaven al cap sense cap pro-
blemes, a les parts baixes, al fet-
ge, i als més alts, quan baixaven 
pel dolor dels cops, els obrien el 
cap; recordo el so de les porres, 
veia amics i coneguts del poble”, 
ha detallat emocionat dient que 
dels cops de porra li van deixar la 
cama “adormida” i que va neces-
sitar assistència mèdica. També 
ha dit que la gent cridava “des-
esperada i amb por” i que alguns 
protegien les dones “dels cops”. 
Salvadó ha destacat que l’única 
cosa que volien “era votar sense 
fer mal a ningú”. A preguntes de 
la fiscalia, ha reconegut alguns 
insults com ‘assassins’ o ‘fora les 
forces d’ocupació’ i ha dit que ho 

condemna però que “entén” que 
es produïssin en aquell context. 
Però que en cap cas es va agredir 
la policia”. Un altre testimoni que 
estava al mateix lloc era Albert 
Salvadó. Ha donat també la seva 
versió. “No ens esperàvem que la 
policia actués”, ha dit, tot i que a 
preguntes de les acusacions ha 
reconegut que sí tenia coneixe-
ment de les “advertències” judici-
als i que hi havia hagut enviament 
de policies. “Sabíem que hi havia 
piolins, venien a per nosaltres”. 
També ha dit que es va presentar 
al pavelló l’alcalde del municipi i 
que va demanar a la policia que 
entrés per l’altra porta del pavelló 
que estava oberta i sense gent. 

Albert Salvadó, declarant al Suprem.

Tanmateix, ha dit que els agents 
van seguir carregant. Finalment 
ha defensat l’actitud de la gent 
del poble.
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“LA TORTOSA QUE 
TU VOLS!”
El candidat socialista a l’al-
caldia de Tortosa, Enric Roig, 
acompanyat pel president 
socialista de la EMD de Jesús, 
Àngel Piñol; la presidenta 
de la EMD de Bítem, Teresa 
Castellà; i el president de 
la EMD de Campredó, Lluís 
Sanz;  ha presentat l’eslògan 
de la campanya electoral per 
als comicis municipals del 
26 de maig: La Tortosa que 
tu vols! Ara Socialistes, Ara 
Roig!. L’eslògan electoral: 
La Tortosa que tu vols! va 
dirigit “a tots els tortosins i 
tortosines sense cap ti-
pus d’exclusió social”, una 
ciutat on governi la igualtat 
d’oportunitats, la justícia, 
la solidaritat, el feminisme, 
l’ecologisme, però sobretot 
la proximitat”, segons ha 
explicat Enric Roig, candidat 
a l’alcaldia de Tortosa.   
Els socialistes presenten les 
seves propostes de campa-
nya enfocades al talent jove, 
la industrialització, l’ocupació 
laboral i el creixement econò-
mic.

FINS DIUMENGE
Expoebre recorda 
els seus 75 anys

La fira multisectorial 
Expoebre celebra els seus 75 

anys. Dimecres fou inaugurada 
pel president de la Diputació, 
Josep Poblet (a la imatge). 
La fira, a Remolins, es  podrà vi-
sitar fins diumenge. Els 75 anys 
remarquen  la importància de 
la mostra a tota la demarcació, 
ja que va sorgir només dos anys 
més tard de la fira de referència, 
ExpoReus. L’homenatge més im-
portant tindrà lloc amb la instal·la-

ció a l’exterior d’un espai dedicat 
a la ramaderia amb una exposició 
bovina, ovina i equina, que servirà 
de record als inicis de la fira que 
es duia a terme al Parc. D’altra 
banda, l’Ajuntament ha habilitat, 
un any més coincidint amb l’Ex-
poebre, una urna al recinte firal 
per tal que els ciutadans puguen 
votar en el procés de participació 
per a escollir els projectes que es 
finançaran amb els pressupostos 
participatius 2019.

POLÍTICA
“El nostre programa 
és molt ambiciós”

ERC-Tortosa Sí ha fet públic 
aquest dimarts el programa 

electoral amb què es presenta 
a les eleccions municipals i 
que es basa en quatre grans 
eixos:  el benestar social, la 
dinamització econòmica, la 
millora de la mobilitat i el canvi 
de la manera de fer política.
“El nostre programa és molt am-
biciós, va més enllà de quatre 
anys. Es basa amb els valors re-
publicans”, ha manifestat el can-

didat a l’alcaldia per ERC-Tortosa 
Sí, Xavier Faura. Tant el programa 
electoral com la candidatura es 
presentarà en un acte públic el 8 
de maig, al pati del Museu (20h). 
“La participació ciutadana i la 
transparència són fonamentals, 
obrirem les portes de l’Ajunta-
ment a la ciutadania i establirem 
mecanismes de control”, ha dit 
Faura, acompanyat presidenta de 
la secció local i número 2 de la 
candidatura, Maria Jesús Viña.
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L’HOSPITAL 
COMARCAL, BEN 
VALORAT
L’Hospital Comarcal d’Am-
posta ha estat el més ben 
valorat a les Terres de l’Ebre 
pels usuaris, segons l’esques-
ta que realitza el CatSalut. 
Amb un 8,74 de nota mitjana 
se situa per sobre de la mit-
jana de Catalunya que està 
en un 8,53. Segons l’alcalde, 
Adam Tomàs, “en 4 anys 
l’Hospital ha augmentat la 
seva activitat contractada pel 
Departament de salut en més 
de 700.000 euros, creixent 
en gairebé tots els serveis. 
Felicitem tots els treballadors 
i Direcció que fan possible, en 
un context de dificultat per 
trobar especialistes, mantenir 
un bon nivell assistencial, 
augmentant els serveis”.
 

POLÍTICA
Darrer ple ordinari 
amb noves tensions
Últim ple ordinari de la 

legislatura a Amposta.   
Fou un darrer debat municipal 
amb ple de públic. Segons in-
forma ebredigital.cat, a l’ordre 
del dia, punts de tràmit i una 
única moció, de Germán Ciscar. 
Demanava respectar el conve-
ni del personal de cuina de la 
residència i pagar les quanti-
tats pendents, d’acord a l’IPC. 
Va rebre el suport del grup de 
CiU, però va ser rebutjada, en-
mig dels estira-i-arronses entre 
l’oposició i el govern amb ma-
joria absoluta d’Esquerra, una 
situació que s’ha repetit en els 
anteriors plenaris, especialment 
el darrer any. L’alcalde Adam To-
màs va aclarir que “el que es de-
mana és il.legal. Hi ha una acord 
establert pel comitè d’empresa 
amb un conveni que no ens 
podem saltar”. Tomàs confiava 
en un darrer ple de legislatura 
més tranquil, però no va ser així 
dins de la dinàmica de “desgas-
tar l’equip de govern”. No és la 
primera situació laboral de per-
sonal municipal que porta al Ple 
Ciscar, que va tornar a recordar 
una multa imposada a l’alcal-
de de 300 euros: “ha hagut de 
reconèixer que era d’aquesta 
manera i que va mentir en el ple 

anterior”. 
El portaveu del grup municipal 
de Plataforma per Catalunya 
també va tornar a treure del 
calaix la campanya electoral de 
fa 4 anys, insinuant una “con-
xorxa” entre la llavors oposició 
i la secretària municipal contra 
CiU. ”Demanarem per escrit que 
es pugui aclarir que ha passat 
realment, per si és cert que va 
haver una conxorxa entre una 
funcionària i l’actual alcalde 
contra l’equip de govern llavors 
encapcelat per Manel Ferré”, va 
dir Isabel Ferré, portaveu del 
Grup Municipal de CiU.Als precs 
i preguntes, el principal grup a 
l’oposició va interrogar sobre 
diverses obres pendents d’aca-
bar, com les goteres del pavelló 
o la posada a punt de les zones 
verdes. El PSC també va recla-
mar un autobús gratuït pel dia 
de les eleccions municipals i 
millorar l’accessibilitat a l’Hos-
pital. El ple va aprovar també 
l’adhesió al projecte ‘Educació 
360’, una iniciativa que busca 
un canvi cap a un model edu-
catiu integrador més enllà de 
les aules. Segons la informació 
d’ebredigital.cat, es preveu una 
nova sessió extraordinària abans 
de les eleccions municipals.

26-M
“És l’hora de l’Amposta 
Magnètica”

El Partit Demòcrata 
d’Amposta va presentar la 

llista JuntsxAmposta.
Davant de 300 persones al Parc 
dels Xiribecs es va anar desgra-
nant la seva llista “magnètica”. 
Una llista jove i renovada, “amb 
experiència, amb talent, però 
sobretot amb bona gent que vol 
treballar per Amposta”.  La llista 
està formada per 12 dones i 12 
homes, la qual cosa represen-
ta “un canvi de tendència res-

pecte a d’altres llistes i l’aposta 
descarada per encarar un canvi 
de model de societat”. El candi-
dat Manel Masià va afegir: “vull 
feminitzar l’Ajuntament d’Am-
posta, hi ha massa crispació, hi 
ha massa testosterona”. Hadar 
Ayxendri, candidat també a les 
Europees amb JuntsXCatalunya, 
va agrair a Masià la feina feta i va 
acabar la seua intervenció amb 
un rotund missatge: “Amposta 
serà magnètica o no serà”.

MOR UN HOME EN 
CAURE AL CANAL
Un home de 63 anys va morir 
dissabte en caure accidental-
ment al canal de la dreta del riu 
Ebre, a Amposta. Segons van 
explicar els agents que van par-
ticipar en l’operatiu de rescat, 

una testimoni va veure com el 
gos que acompanyava la víctima 
es quedava bordant a la vora del 
canal i va deduir que el seu pro-
pietari hauria caigut quan cami-
nava a l’altura del pont de Pedra. 
El corrent va arrossegar-lo un 
quilòmetre i mig canal avall, fins 
a la zona del Camí de Lligallo de 

Cambra. Agents de la policia 
local d’Amposta van buscar la 
víctima i un d’ells es va llançar 
al canal per rescatar-la, però els 
serveis mèdics no van poder fer 
res per reanimar-lo a la seva ar-
ribada. La policia descarta el su-
ïcidi, assegurant que la mort fou 
accidental. 
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POLÍTICA
Enlairem Deltebre 
presenta la seva llista
El PDeCat Deltebre desvetlla 

els noms de la seva 
candidatura.  
Amb una marca nova, Enlairem 
Deltebre, l’actual equip de go-
vern del municipi va presentar 
una llista continuista i transver-
sal. Com a les anteriors elecci-
ons municipals del 2015, la can-
didatura la continua encapçalant 
Lluís Soler però la seva mà dreta 
passa a ser l’economista Elisabet 
Tomàs.“Emoció, sentiment, il.lu-
sió i infinites gràcies a tothom 
que va assistir a l’acte de pre-
sentació de la candidatura d’En-
lairem Deltebre. Un equip de 27 
persones, 14 dones i 13 homes, 

que representen l’essència d’un 
Deltebre plural i que són refe-
rència als seus respectius àm-
bits. Un equip plenament prepa-
rat per seguir enlairant Deltebre 
conjuntament amb tota la ciuta-
dania”, va dir Lluís Soler. 

CONSELL COMARCAL
Tramitació d’ajuts al 
lloguer d’habitatge
El Consell Comarcal del Baix 

Ebre ha obert el període 
per tramitar els ajuts per al 
pagament de lloguer destinats 
a nous perceptors.     
Aquesta prestació es pot sol·li-
citar fins el 7 de juny a l’Oficina 
Comarcal d’Habitatge, l’horari 
d’atenció al públic de la qual és 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 
hores. 
La convocatòria de l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya es-
tableix que per poder sol·licitar 
l’ajut les persones físiques ti-
tulars del contracte hauran de 
complir tot un seguit de requi-
sits, entre els quals que el preu 

màxim del lloguer no superi els 
350 euros mensuals. 
El límit màxim d’ingressos que 
permet l’accés i prioritat de l’ajut 
s’estableix en funció del nom-
bre de membres de la unitat de 
convivència i de les seves edats. 

 

L’OFICINA DE 
CONSUM DEL BAIX 
EBRE RESOL LA 
MEITAT DE LES 
RECLAMACIONS
La mediació directa de l’Ofi-
cina Comarcal d’Informa-
ció al Consumidor (OCIC) 
del Baix Ebre amb empreses 

implicades ha resolt satisfac-
tòriament per al consumidor 
la meitat de les reclamacions 
fetes el 2018. L’OCIC del Baix 
Ebre va atendre l’any pas-
sat un total de un total 1.755 
consultes de consumidors i va 
tramitar 395 expedients de re-
clamacions, 22 queixes i 11 de-
núncies. De les 377 sol·licituds 
de mediació presentades, 186 
reclamacions (49,33%) es van 

resoldre satisfactòriament pel 
que fa a la resta, 147 expedi-
ents es van arxivar per no haver 
prosperat, 21 es van desestimar 
i arxivar, i 23 es van traslladar a 
arbitratge. 
D’altra banda, el ple del Consell 
Comarcal ha acceptat la dele-
gació de competències que ha 
fet l’Ajuntament de Roquetes 
per a la gestió del servei de ne-
teja viària en aquest municipi.

COMDEMNA PER 
LA SIMULACIÓ 
D’AFUSELLAMENT 
A PUIGDEMONT 
El ple del Consell Comarcal ha 
aprovat una moció, presenta-
da pel PDeCAT, per condem-
nar enèrgicament la simulació 
de l’afusellament i crema del
president de la Generalitat 
Carles Puigdemont, que es va 
fer en un acte al municipi de 
Coripe (Sevilla). El text de la 
moció, que ha comptat amb 
els vots favorables de tots els 
grups comarcals a excepció 
del PP que s’hi ha abstingut, 
considera aquests fets una 
“falta de respecte al president 
Puigdemont i un menyspreu 
col·lectiu als ciutadans de 
Catalunya que el van escollir 
com el seu representant”.

SOCIALISTES PER 
DELTEBRE
Avui divendres, a les 22 hores, 
presentació de la candidatu-
ra Socialistes per Deltebre, 
liderada per Aleix Ferré, al 
centre Fluvial del Delta (Pont 
Lo Passador).

PRIMER VEHICLE 
ELÈCTRIC PER 
AL CONSELL 
COMARCAL
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha adquirit, a través 
de la central de compres de 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, el primer cotxe elèctric 
que s’integra a la flota de 
vehicles de la institució. Una 
furgoneta Nissan E-NV200 
de cinc places, amb un motor 
elèctric de 109 cv de potència 
i una autonomia de fins a 300 
quilòmetres amb una sola 
recàrrega. L’import s’eleva a 
33.800 euros, un cost que es 
compensarà amb l’estalvi en 
concepte de manteniment 
que permet aquests vehi-
cles. Aquesta furgoneta es 
destinarà a treballs de man-
teniment del tram del Baix 
Ebre de la Via Verda i a altres 
tasques de la institució.

NOTÍCIES 
BREUS 

DELTEBRE
L’Ajuntament actualitza el codi ètic de 2017 
dotant-lo de mesures per evitar riscos penals
La sessió plenària de 

l’Ajuntament de Deltebre, 
aquest dimarts ha estat 
marcada per l’aprovació 
de l’actualització del codi 
ètic i de bona conducta de 
l’Ajuntament, aprovat el maig 
de 2017.  
Aquesta actualització s’ha realit-
zat incorporant apunts per evitar 
riscos delictius i els càrrec elec-
tes i els treballadors públics es 
podran acollir al codi, si així ho 
consideren oportú, durant els 30 
dies següents de la composició 
del nou plenari municipal. Aquest 
punt del plenari s’ha aprovat amb 
els vots favorables de tots els 
partits representants, exceptuant 

el vot en contra de la regidora 
d’ERC.
Per altra banda, a causa del regis-
tre realitzat a l’Ajuntament durant 
el mes de març, el plenari ha apro-
vat personar-se com a acusació 
particular per tal d’estar informats 
dels diferents procediments i trà-
mits que es realitzaran durant les 
compareixences. Aquest punt ha 
estat aprovat per majoria abso-
luta amb els vots favorables del 
Partit Demòcrata, de la CUP, del 
regidor no adscrit, l’abstenció de 
CE-Socialistes, i el vot en contra 
d’ERC. Finalment, l’Ajuntament 
també ha aprovat el Pla Especial 
que permetrà, 28 anys després 
de la formalització del conveni 

de cessió, la recuperació efecti-
va de 1.500m2 de terreny a favor 
del municipi. En aquest sentit, l’ús 
que es pretén destinar en aquest 
espai és una aula d’educació 
ambiental abans de l’entrada de 

Lluís Soler.

Sandra Zaragoza, presidenta del Consell.

l’àmbit urbà de Riumar. Aquest 
punt ha estat aprovat per majo-
ria absoluta amb els vots favora-
bles de tots els grups polítics de 
l’Ajuntament, exceptuant el vot 
en contra d’ERC.
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MILLORES A 
RIUMAR
L’Ajuntament de Deltebre ha 
estrena les obres de millora 
que s’han fet a la urbanit-
zació Riumar, concretament 
a la plaça Europa, on s’ha 
condicionat una nova àrea 
infantil i un nou espai de 
lleure amb pèrgoles i un nou 
enjardinat. A més, al passeig 
marítim, s’ha instal·lat un 
nou reclam turístic. Es tracta 
d’unes lletres gegants de 
color groc verdós i amb la 
paraula Riumar.

ANDY & LUCAS, 
EN CONCERT A 
CAMARLES
Nueva Vida. L’últim disc d’An-
dy & Lucas es gaudirà en di-
recte a Camarles. Serà el 20 de 
juliol dintre del programa de 
la Festa Major de Camarles. El 
concert de Camarles és l’única 
data prevista per terres cata-
lanes en el seu Tour. Els segui-
dors o interessats a assistir al 
concert poden comprar ja les 
entrades a la pàgina web de 
l’Ajuntament www.camarles.
cat o a la plataforma de venda 
d’entrades en línia a Universe.
Després de 15 anys de carrera, 
Lucas González i Andy Mora-
les segueixen en plena forma; 
de fet el primer single del seu 
últim disc, ‘Para que bailes 
conmigo’, acumula 18 milions 
de reproduccions a Youtube. 
Un èxit que se suma al milió 
i mig de discs venuts des del 
seu primer hit: Son de amores.

NOTÍCIES 
BREUS 

SUCCESSOS
Detingut el propietari 
d’un bar de Camarles
Els Mossos d’Esquadra han 

detingut el propietari 
d’un bar de Camarles per, 
suposadament, haver robat 
en dos ocasions la màquina 
escurabutxaques del seu propi 
local i intentar simular els fets 
denunciant-los a la policia 
com a assalts.
El primer dels successos va te-
nir lloc el febrer de 2018, quan 
va notificar als Mossos que algú 
havia escalat i accedit al seu 
bar per la finestra per rebentar i 
robar els diners de la màquina, 
propietat d’una empresa de joc. 
Llavors, el detingut, veí d’Am-
posta de 30 anys, va cobrar una 
indemnització de l’assegurança. 
Després de canviar el nom al 

bar, al novembre de l’any passat 
va tornar a denunciar un roba-
tori de les màquines així com un 
incendi que haurien provocat 
els mateixos lladres en aquell 
moment i que va deixar el local 
destrossat. Les circumstànci-
es dels fets i l’escàs marge de 
temps entre un i l’altre va alertar 
els investigadors dels mossos i 
de la companyia d’asseguran-
ces. 
Després de gairebé un any, les 
indagacions els van permetre 
concloure que el mateix propie-
tari de l’establiment hauria estat 
l’autor dels fets per intentar co-
brar de l’assegurança en les dos 
ocasions, fet pel qual li atribuei-
xen un suposat delicte d’estafa.

Pla educatiu per 
millorar l’èxit escolar

El director general d’Atenció 
a la Família i Comunitat 

Educativa, Ramon Simon, es va 
reunir amb els directors de les 
escoles de l’Aldea, l’Escola 21 
d’Abril i l’Escola Maria Garcia 
Cabanes, i amb els membres 
de l’Ajuntament per valorar les 
accions que es poden realitzar 
per millorar l’èxit dels centres 
de l’Aldea.
Simon va remarcar la importàn-

cia de treballar conjuntament 
l’Ajuntament i el Departament 
d’Educació. Les dues institucions 
crearan un pla educatiu d’entorn 
per millorar l’èxit escolar. Algu-
nes d’aquestes accions passaran 
per treballar amb les famílies, es-
pecialment amb les nouvingudes 
que tenen problemes per la falta 
de domini de la llengua, mitjan-
çant tallers en col·laboració amb 
les associacions de mares i pares.

TURISME
Nova Associació 
d’Hostaleria a l’Ebre
L’Associació d’Hostaleria 

de les Terres de l’Ebre s’ha 
presentat com un agent que 
vol potenciar el turisme de 
qualitat al territori. 
En un acte a la seu de la l’As-
sociació d’Hostaleria de Tarra-
gona, l’entitat que l’empara, els 
empresaris ebrencs han posat 
en valor les seves fortaleses, 
com la natura i la gastronomia, 
i han afirmat que ja compten 
amb 90 establiments adherits. El 
president serà el consultor Lluís 
Maldonado, que comptarà amb 
empresaris del sector turístic a la 
directiva, amb un vicepresident 
per cadascuna de les quatre co-

marques representades.Les qua-
tre vicepresidènci es recauran 
en Albert Guzmán, en represen-
tació del Montsià; Montse Callau 
pel Baix Ebre, Josep Montoya 
per la Terra Alta i Marc Gaixet 
per la Ribera d’Ebre. Maldona-
do ha assenyalat que els primers 
objectius seran incrementar el 
nombre d’associats per poder 
fer més força en la defensa dels 
interessos dels empresaris del 
sector, així com organitzar acti-
vitats per promoure l’entitat i el 
producte que ofereixen, a més 
d’unir sinèrgies en la promoció 
amb l’administració, com ara el 
Patronat de Turisme ebrenc.

ROQUETES
Denuncien un caçador 
per abatre una cabra 
Els Agents Rurals han 

denunciat un caçador suec i 
el seu guia per abatre una cabra 
salvatge disparant des d’una 
zona de seguretat als Ports. 
Els fets van tenir lloc dissabte pas-
sat al camí que porta al paratge 
de la Caramella, dins del terme de 
Roquetes. Una persona que tran-
sitava per la zona va denunciar 
que s’estaven efectuant trets que 
podien posar en risc la seguretat 
i integritat de les persones que 
transitaven per la pista. Els efec-
tius desplaçats fins allí van trobar 
un grup de quatre caçadors amb 
rifles i el seu guia apostats al camí. 
Allí van comprovar que un d’ells 

havia abatut l’animal disparant 
des d’aquest espai, que es troba 
exclòs de la pràctica de la caça. 
El grup tenia permís per caçar en 
un vedat pròxim, del qual és ti-
tular el president de la Federació 
Catalana de Caça de l’Ebre, Ma-
nolo Royo. El denunciat podria 
fer front a una multa superior als 
6.000 euros. Preguntat per l’ACN, 
Royo ha reconegut que va auto-
ritzar el denunciat a caçar al seu 
vedat. Ha confirmat que l’home 
hauria disparat des d’una zona 
de seguretat, on no està permès 
utilitzar armes, però ha negat que 
ho fes fora dels límits de l’àrea pri-
vada.

DETINGUT PER UN 
SUPOSAT INTENT 
DE ROBATORI AL 
BBVA DE ROQUETES
Un home fou detingut per un 
suposat intent de robatori amb 
força, a un caixer de l’oficina 
bancària del BBVA a Roquetes. 
Les primeres informacions van 
confirmar que l’home, que, 

segons fonts consultades, és 
un veí del mateix municipi de 
Roquetes, va entrar a l’interior 
del banc, a través del caixer, el 
qual va reventar per poder ac-
cedir-hi. Finalment va ser reduït 
pels Mossos. Es van activar di-
verses dotacions policials que 
van acudir als llocs dels fets, 
on van trobar el caixer reventat. 
L’acció del detingut va suposar 
desperfectes considerables.

L’ALDEA
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FESTA TRADICIONAL
XXI edició dels Tres
Tombs a l’Ampolla

Més de 130 cavalls i 40 
carros es van reunir a 

l’Ampolla diumenge a la XXI 
edició dels Tres Tombs.  
Els participants van començar el 
recorregut que es va dur a terme 
pels principals carrers i places 
de la població on van mostrar 
als espectadors genets mun-

tats a cavall, carros de pagès, de 
passatgers, de traginers i carros 
amb les més diverses càrregues 
com palla, sacs o llenya, entre 
d’altres. 
Un cop acabada la cercavila, 
com ja és tradició, els partici-
pants van dinar al casal munici-
pal.

LA GALERA
XXVI Fira de la Terrissa, 
fins diumenge
Un any més terrissers i 

ceramistes d’arreu de 
Catalunya, l’Estat espanyol, 
Portugal, Marroc, etc. es 
retroben a la Galera, des de 
dimecres i fins diumenge.     
La Fira estarà situada, com ja és 
habitual, entre els carrers Major 
i Sant Llorenç, plaça del Mercat, 
plaça d’Espanya, Centre i Traves-
sia del Forn. Enguany també hi  
ha dos espais preeminents dedi-
cats a un país, en aquesta ocasió: 
Argentina i una  comunitat autò-
noma: Andalusia. L’horari de la 
Fira és de 10 a 14 hores i de 16 a 
21’30 hores. L’entrada és gratuï-
ta.  Al Museu Terracota (baixos de 

l’Ajuntament de la Galera), amb el 
mateix horari que la Fira, es po-
drà visitar: la sala 1 (permanent) 
dedicada a la terrissa i els terris-
sers de la Galera i a la sala 2 (espai 
dedicat a exposicions temporals), 
exposició: “Terrissers i ceramistes 
d’Argila”. Selecció d’obres de ter-
rissers i ceramistes de la Fira du-
rant les primeres edicions.

 

ENLLAÇATS PELS 
PRESOS
Durant l’1 de maig, els cam-
predonencs i les campredo-
nenques es van enllaçar pels 
presos polítics i per les preses 
polítiques. “Un acte emotiu, 
en el marc de les Jornades del 
patrimoni històric, que va te-
nir lloc des de la planta baixa 

fins al pis superior de la torre de 
Font de Quinto per tal de recap-
tar diners per a la caixa de soli-
daritat”. Un acte organitzat per 
L’Associació Cultural Soldevila i 
Òmnium: “usant la simbologia 
del color groc i sota el càntic dels 
Segadors, amb una dolçaina, vam 
transmetre el sentit d’indigna-
ció per aquesta mena de segrest 
legal al que estan sotmesos els 
presos i les preses pels ideals”.

‘MARVIVA-
UPCYCLING THE 
OCEANS’ 
L’acumulació de residus al 
mar s’ha convertit en una de 
les principals amenaces de la 
biodiversitat marina. L’Agèn-
cia de Residus de Catalunya 
(ARC), la Confraria de Pesca-
dors del Port de Barcelona i 
l’Autoritat Portuària de Bar-
celona van engegar l’octubre 
de 2015 el projecte Marviva 
de recollida i caracterització 
de deixalles marines. Per a 
aquesta tasca es va comptar 
amb la col·laboració de més 
de mil pescadors catalans, 
al capdavant de 235 vaixells 
d’arrossegament, que han 
aconseguit traure dels fons 
marins, al llarg de l’any 2018, 
60.930 kg d’escombraries, 
dels quals 35.116 kg correspo-
nen a residus de plàstic. Josep 
Maria Tost, director de l’ARC, 
ha destacat a Sant Carles de 
la Ràpita que la iniciativa “no 
podria haver-se realitzat sen-
se el compromís dels pesca-
dors amb el projecte” i “gràci-
es a la tasca de caracterització 
de les escombraries marines 
trobades, que ens ha permès 
disposar de més coneixement 
sobre la composició i origen 
dels residus”.

INTERVENCIÓ 
ARTÍSTICA DELS 
ULLALS DE 
BALTASAR 
Tres projectes competiran 
per intervenir els Ullals de 
Baltasar amb formats que van 
de l’art sonor a la videovigi-
lància. La quarta edició de la 
convocatòria d’instal·lacions a 
espais singulars de les Terres 
de l’Ebre XYZ, impulsada 
per Lo Pati-Centre d’Art i 
co-dirigida per Antònia Ripoll 
i Eva Cajigos, ja té finalistes. 
El jurat d’XYZ ha seleccionat, 
entre una vintena de projec-
tes, “Gambosí”, d’Albert Gusi; 
“Drenaje delta”, de Míriam 
Isasi; i “Oximoron”, d’Anaïs 
Faiges, Rosa Palmer i Marta 
Díez.

NOTÍCIES 
BREUS 

L’AMPOLLA
2.500 quilos d’ostres a la 
Diada de l’Ostra del Delta
L’Ampolla celebrarà el 

diumenge 5 de maig la XXIX 
Diada de l’Ostra del Delta, un 
certamen que s’ha convertit 
en un referent turístic i 
gastronòmic a les comarques 
de l’Ebre i a arreu del país.   
L’organització calcula distribuir 
uns 2.500 quilos d’ostres del 
Delta entre el públic que acudei-
xi al port pesquer de l’Ampolla, 
on l’any passat van gaudir de la 
jornada més de 3.000 persones. 
El programa s’iniciarà a les 11h 
amb el Concurs Cuinar l’Ostra 
del Delta on els restaurants ad-
herits a les jornades gastronòmi-
ques presentaran un plat d’ostra 
cuinada el qual serà valorat per 

un jurat que escollirà la més sa-
borosa. A les 11’45 h, SHOW CO-
OKING, on es podrà veure com 
es cuinen dos plats d’ostra, els 
quals també es podran degus-
tar. A les 12h, la Mostra de Cui-
nar l’Ostra oferirà una mostra de 
plats cuinats amb ostres del Del-
ta. I de les 12h fins les 13,30h tin-
drà lloc la degustació de 2.500 
quilos d’ostres del Delta, acom-
panyades de cava, a la llotja del 
port pesquer de l’Ampolla amb 
actuació de música en viu. 
La Diada de l’Ostra és l’acte d’ini-
ci de les XXIX Jornades Gas-
tronòmiques de l’Ampolla, que 
tindran lloc entre el 4 i el 19 de 
maig.
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L’OLI ALANTERRES 
D’HORTA, MEDALLA 
D’OR 
L’oli Alanterres Montsagre Se-
lecció Familiar Varietat Picual 
d’Horta de Sant Joan, guanya-
dor al XXXIV Concurs al Tast 
d’Olis de les Terres de l’Ebre, 
ha obtingut una Medalla d’Or al 
concurs d’oli d’oliva verge ex-
tra OLIVE JAPAN. Es tracta d’un 
reconeixement internacional 

atorgat en un dels certàmens de 
més prestigi del món. Alanterres 
és un oli sorgit d’un treball molt 
específic vinculat a una pràctica 
ecològica dels seus cultius amb 
una clara i irrenunciable vocació 
de compromís amb la qualitat i 
el medi ambient i avalat per cinc 
generacions. Per a Víctor Fer-
rando, alcalde de Jesús, la Me-
dalla d’Or de l’oli de Montagre, 
reforça l’aposta que un dia es va 
decidir fer des de la Fira de l’Oli 
de les Terres de l’Ebre, “al mar-

ge de les distincions oficials l’oli 
guanyador de la fira, l’inscrivíem 
al concurs del Japó. La notícia 
ens ompli d’alegria per tot el que 
significa per a l’oli guanyador, 
però també per tots els produc-
tors d’oli d’oliva ebrencs en ge-
neral. S’està treballant molt i bé, 
i els resultats no són fruit de la 
casualitat ni de la improvisació. 
Des de les administracions hem 
de continuar facilitant que el 
sector tingui més sortides i cada 
dia sigui més fort”.

TORRA REBRÀ 
L’ALCALDE DE 
RIBA-ROJA 
El president de la Genera-
litat, Quim Torra, preveu 
rebre l’alcalde de Riba-roja 
el 9 de maig. Suárez s’ha 
mostrat satisfet de poder 
explicar “la realitat” del po-
ble i d’oferir-li “una visió di-
ferent a la que s’està oferint 
des del Consell Comarcal”. 
L’alcalde preveu traslladar al 
president la realitat indus-
trial de la Ribera, que genera 
“el 92% del PIB comarcal”, 
la necessitat d’impulsar un 
pla de reindustriaització a la 
comarca i l’incipient proble-
ma de despoblament.

LA DO TERRA 
ALTA OBTÉ 31 
MEDALLES
La setena edició del concurs 
internacional Grenaches du 
Monde, que es va celebrar 
al Rosselló després d’haver 
estat itinerant les darreres 
edicions, passant per la 
Terra Alta al 2018, va tancar 
amb un total de 31 medalles 
per a la Denominació d’Ori-
gen Terra Alta: 19 ors i 12 
plates, resultant la Denomi-
nació d’Origen Catalana més 
reconeguda al concurs.

‘ELS PORTS 4.0 
INCUBADORA 
D’OPORTUNITATS’
Aquest dilluns s’ha celebrat 
la primera sessió de treball 
col·laboratiu d’Els Ports 
4.0 Incubadora d’Oportu-
nitats, una iniciativa que 
neix amb l’objectiu de crear 
una xarxa de professionals 
emprenedors del territori 
vinculats als Ports per tal de 
dinamitzar econòmicament 
el territori. La jornada està 
organitzada conjuntament 
per la Diputació, el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament 
de Prat de Comte, amb la 
col·laboració del Parc Natural 
dels Ports i del Natural 
Coworking Ports.

NOTÍCIES 
BREUS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
Tretze ajuntaments, de la Ribera d’Ebre i el 
Segrià, en contra de l’abocador de Riba-roja
Onze dels catorze 

ajuntament de la Ribera 
d’Ebre i dos del Segrià 
enllesteixen un contenciós 
administratiu, que es 
presentarà la pròxima setmana, 
contra la llicència d’obres del 
dipòsit de residus industrials de 
Riba-roja.   
Els alcaldes també han denunci-
at a la Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre (CHE) perquè l’em-
presa promotora de l’abocador, 
Lestaca, capti aigua del riu Ebre 
“de manera irregular”, i que s’ha-
gin fet actuacions “en camins i 

propietats privades que no estan 
previstos al permís d’obres”. Els 
representants electes contraris 
a l’abocador insisteixen que no 
s’oposen a la implantació d’in-
dústria a la comarca però “refu-
sem que aquest projecte encaixi 
amb el tipus de manufactura que 
pot ajudar a rellevar l’activitat 
química i nuclear”. Joan Juncà, 
alcalde de la Torre de l’Espanyol 
i portaveu dels electes contraris 
al dipòsit, ha llegit un comunicat, 
aquest dimarts, on es denuncien 
actuacions “incorrectes i irre-
gulars” en la construcció de la 

primera fase de l’abocador. La-
menten que el permís d’obres 
concedit per l’Ajuntament ser-
veixi per executar “només la part 
que beneficia econòmicament 
l’empresa” i que oblidi la part 
d’interès públic general que pre-
veu la construcció de connexi-
ons i accessos a les carreteres. 
“L’empresa està actuant com un 
corró. Agafa aigua del riu Ebre 
sense autorització i malmet pro-
pietats privades amb la toleràn-
cia de l’Ajuntament de Riba-roja, 
que fins i tot fa d’intermediari 
entre l’empresa i els afectats pels 

POLÈMICA
L’alcalde de Riba-roja estudia querellar-se 
contra els impulsors del contenciós 
L’alcalde de Riba-roja, Antoni 

Suárez, estudiarà querellar-
se contra els onze ajuntaments 
de la Ribera i els dos del Segrià, 
i els responsables polítics, 
que impulsen un contenciós 
administratiu contra la 
llicència d’obres del polèmic 
dipòsit de residus industrials 
que s’està construint al 
municipi. 
En declaracions a l’ACN, Suárez 
ha detallat que els serveis jurí-
dics analitzaran si hi ha indicis 
de delicte en les actuacions dels 
opositors al projecte. “Ens reser-
vem el dret d’emprendre acci-
ons. No ens quedarem aturats”, 

ha avisat. L’alcalde ha lamentat 
que s’està judicialitzant “un acte 
administratiu” d’un ajuntament i 
ha opinat que “s’està en un límit 
que no s’hauria d’haver sobre-
passat mai”. L’alcalde ha detallat 
que comprovaran la correcció 
dels procediments administra-
tius dels municipis que impulsen 
el contenciós i ha avisat que, si 
detecten indicis de presump-
ta prevaricació i malversació de 
cabals públics, entenent que 
s’han pres acords contra un al-
tre ajuntament per al qual no 
són competents, es reserven “el 
dret de presentar una querella 
criminal contra tots els respon-

sables de votar aquests acords”. 
Suárez també ha apel·lat “al dret 
a decidir i a la sobirania davant 
la batalla judicial de tretze ajun-
taments contra una llicència 
d’obres sobre la qual no tenen 
competència”. Amb tot, l’alcalde 
ha volgut fer una “crida a la calma 
i a la concòrdia”, i ha instat a “evi-
tar que es judicialitzi una llicència 
d’obres municipal, exactament 
igual com reclamen els mateixos 
ajuntaments en la relació Catalu-
nya-Espanya. Suárez va traslladar 
la seva postura durant el ple del 
Consell Comarcal de dimarts a 
la tarda, on detractors i partida-
ris del projecte van tornar a estar 

Antoni Suárez, alcalde de Riba-roja.

Joan Juncà és el portaveu.

entre el públic. En acabar la ses-
sió, els portaveus de la Platafor-
ma Riba-roja Decideix van lliurar 
a la presidenta del Consell, Gem-
ma Carim, gairebé 500 signatu-
res a favor del projecte.

danys de les obres executades al 
marge de la llicència”.
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LA SÉNIA 
Reobert el Complex 
Esportiu, des d’ahir
L’Ajuntament de la Sénia 

informa que des d’ahir, 
dia 2 de maig, el servei del 
Complex Esportiu Municipal 
ja està reestablert. Fins l’1 de 
juny hi haurà portes obertes i 
la matrícula serà gratuïta.  
Es pot fer la preinscripció a tra-
vés del web de l’Ajuntament 
(lasenia.cat), a través del se-
güent enllaç (https://forms.gle/
SMoBLYjXk1H7Vn9L8) o pre-
sencialment al mateix Complex 
Esportiu. L’Ajuntament ha muni-
cipalitzat el servei després de la 
desavinença i la polèmica sorgi-
da amb l’empresa que el gesti-
onava. 

POLÍTICA
Presentació de ‘Junts 
per Santa Bàrbara’

  L’alcalde Alfred Blanch va fer la 
presentació de cada membre. 
Junts x Santa Bàrbara compleix “la 
llei de la paritat amb una llista de 
perfil divers, amb 11 titulars i 4 re-
serves”. Antonio Ollès, regidor de 
Governació, és un dels que repe-
teix i seguirà com a número dos. 

Laia Pla regidora de salut, turisme i 
ensenyament, presidenta local del 
partit, està situada en tercera posi-
ció (són els únics que segueixen), 
la resta són noves incorporacions 
que, segons l’alcalde, “estan ple-
nes d’il·lusió, projectes i ganes de 
treballar pel poble”.

 

ASCÓ II INICIA LA 
25A RECÀRREGA
La unitat II de la central nucle-
ar Ascó s’ha desconnectat de 
la xarxa elèctrica la matinada 
d’aquest dissabte per comen-
çar els treballs de la 25a re-
càrrega de combustible que li 
permetran emprendre un nou 
cicle d’operació de divuit me-

sos. 
Segons l’Associació Nuclear 
Ascó-Vandellòs II (ANAV) la pa-
rada té un pressupost de 23,3 
milions d’euros i suposa la in-
corporació d’un miler de tre-
balladors de diferents perfils i 
especialitats procedents d’unes 
60 empreses de serveis. 
Durant l’actuació es renova-
ran una seixantena d’elements 
combustibles, el que suposa 

una mica més d’un terç dels que 
conformen el nucli del reactor. 
Segons l’ANAV, la majoria de les 
actuacions tenen un caràcter 
preventiu. Entre altres coses, 
es preveu renovar el sistema de 
maneig del combustible, la ins-
pecció de tubs per a corrents 
induïdes en els tres generadors 
de vapor i la substitució de qua-
tre dels termoparells intranucle-
ars.

SANTA BÀRBARA, 
DE ROMERIA 
La Penya Amics dels cavalls 
de Santa Bàrbara, el primer 
de maig i com ve essent 
tradicional, va organitzar la 
romeria amb carruatges i 
cavalleries, amb motiu de les 
Jornades Culturals. L’hora de 
concentració fou a les 9’30 
del matí a la zona de la plaça 
de bous i d’allí el recorregut 
va anar pel camí de Solsó fins 
acabar al seu destí amb un 
bon esmorzar.

RESCATEN UNA 
SURFISTA I EL 
SEU GOS EN UN 
PENYA-SEGAT  
La jove va sortir, aquest 
diumenge, a practicar paddle 
surf amb la seva parella i la 
seva mascota a la zona de la 
platja de l’Àlia, però va que-
dar a la deriva pel vent. La 
parella de jove va alertar que 
la seva companya es trobava 
a la deriva damunt la taula de 
paddle surf, a causa del vent, 
navegant mar endins.
Salvament Marítim va activar 
la llanxa de salvament LS 
Atlas, amb base al port 
de l’Ametlla de Mar i amb 
tripulació de Creu Roja, i 
l’helicòpter Helimer 201 va 
localitzar ràpidament la jove 
en un penya-segat de difícil 
accés. Va ser, però, l’embar-
cació qui va efectuar el rescat 
de la noia i el seu gos, que es 
trobaven en bon estat, i els 
va traslladar a cala Moros, 
al Perelló, on els esperaven 
els seus familiars, els Mossos 
d’Esquadra i una ambulància.

“JUDICI 
FARSA”  
Ahir dijous, a Ca Don Ventura, 
es va impartir la xerrada 
“Judici farsa. Parlem del Judici 
de l’1-O”, a càrrec del col·lectiu 
Juristes per les Llibertats, 
tanmateix organitzador de 
l’acte, i que va comptar amb 
la col·laboració de l’ANC-Flix 
per la Independència i l’Ajun-
tament de Flix.

NOTÍCIES 
BREUS 

L’AMETLLA
Rècord de participació en la Diada de la 
Tonyina Roja amb més de 8.000 tapes servides
El tret de sortida a les 

Jornades Gastronòmiques 
ha estat exitós, amb un miler 
més de racions servides 
respecte l’any passat, una alta 
afluència de públic i el bon 
temps.   
Els participants van poder de-
gustar, tant dissabte com diu-
menge, diverses modalitats de 
tonyina roja en cru i també el 
tradicional romesco de tonyina, 
que fou el plat estrella del cap 
de setmana. 
Tot plegat, acompanyat d’unes 
1.600 copes de vi de vidre per 
tastar vins de la DO Terra Alta.
L’alcalde de l’Ametlla de Mar, 
Jordi Gaseni, va explicar que la 

jornada electoral de diumen-
ge no va afectar l’assistència 
de públic a la Diada al parc del 
Bon Repòs, i va afirmar que vuit 
anys després “ja s’han consoli-
dat aquestes Jornades al calen-
dari gastronòmic de l’Ametlla de 
Mar”.
Les Jornades Gastronòmiques 
no s’aturen i continuaran fins 
el 12 de maig a una trentena de 
bars i restaurants de la població 
calera que ofereixen menús i ta-
pes elaborats amb tonyina roja. 
Els menús de les Jornades ron-
den entre els 30 i 48 euros per 
persona, mentre que les tapes 
són a 4 euros amb beguda in-
closa.
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ELS SOCIALISTES 
GUANYEN 
A L’ESTAT 
ESPANYOL 
El grup socialista es conver-
teix en la força política més 
votada, a l’Estat espanyol, 
a les eleccions generals del 
28-A, un fet que portarà a 
Pedro Sánchez a recuperar 
novament el govern. Els 
socialistes van obtenir  123 
diputats, per davant de 
Unidas Podemos i els grups 
de la dreta, que es van veure 
castigats durament.  El partit 
de Sánchez es situa com la 
segona força política més 
votada a Catalunya i a la 
província de Tarragona.
Dolors Bel, candidata al 
Congrés ha volgut manifestar 
el recolzament que ha tingut 
el PSC a Tortosa, on també 
ha estat el partit polític més 
votat. La candidata socia-
lista s’ha compromès per 
a “continuar treballant en 
aquells projectes que han de 
fomentar el creixement eco-
nòmic a les Terres de l’Ebre”. 
D’altra banda ha destacat 
“la bona campanya feta pels 
socialistes a les Terres de 
l’Ebre, a Catalunya i a la resta 
d’Espanya”.  Unes eleccions 
que han comptat amb més 
d’un 75% de participació. El 
primer secretari del PSC a les 
Terres de l’Ebre, Manel de la 
Vega, ha agraït als “militants, 
simpatitzants, ciutadans i 
ciutadanes que han confiat 
en el PSC, i mitjans de comu-
nicació que han estat treba-
llant durant aquests quinze 
dies de campanya electoral”. 
El PSC, però, s’ha quedat 
amb “l’espineta clavada” de 
no haver aconseguit el segon 
diputat a la demarcació.

EL PP ES 
QUEDA SENSE 
REPRESENTACIÓ
Ciutadans ha mantingut 
l’únic escó que ja tenia, però 
amb la satisfacció d’haver 
passat de ser la sisena força 
l’any 2016 a la tercera, ara, 
a la demaració. Per la seua 
part, En Comú Podem ha 
celebrat la reedició de l’escó, 
malgrat la pèrdua de vots en 
aquests comicis. Per últim, el 
PP es queda sense represen-
tació.

ELECCIONS GENERALS
Esquerra Republicana, primera força a l’Ebre 
i a Catalunya a les eleccions del 28-A
Esquerra Republicana ha 

aconseguit uns resultats 
històrics en les eleccions a 
les Corts espanyoles d’aquest 
diumenge.
Per primera vegada, els repu-
blicans han estat primera força 
a les Terres de l’Ebre, amb un 
37,5% dels vots, a la demarcació 
i a Catalunya en aquest tipus 
de comtessa electoral. “Gua-
nyem a les quatre comarques, 
a les quatre capitals de comar-
ca i també hem guanyat a 48 
dels 52 municipis i a les tres 
EMDs de Tortosa”, ha destacat 
el president dels republicans a 
l’Ebre, Alfons Montserrat, en la 
roda de premsa de valoració 
dels resultats. En les anteriors 
eleccions espanyoles, Esquer-
ra Republicana va obtenir un 
25,32%. “En tres anys hem fet 
un salt important, tant quantita-
tiu com qualitatiu”, ha destacat 
Montserrat.
A més, per primera vegada 
també, els republicans ebrencs 
disposaran d’una doble veu a 
Madrid. Per una banda, Miquel 
Aubà torna a ser el senador més 
votat de la demarcació de Tar-
ragona per tercera vegada con-

secutiva. Per una altra banda, 
per primer cop, Esquerra obté 
un segon diputat  al Congrés 
per aquesta circumscripció. En 
aquest cas, es tracta de la fli-
xanca Norma Pujol. “Feia temps 
que somiàvem en tenyir de 
groc i lila el mapa de les Ter-
res de l’Ebre”, ha declarat Pujol. 
Tanmateix, ha afegit: “Seguirem 
endavant perseguint el nostre 
objectiu: la independència i 
la República Catalana. I sense 
oblidar, en cap moment, que a 
les Terres de l’Ebre necessitem 

inversions, actuacions i millorar 
la qualitat de vida de les perso-
nes que hi vivim”. Al seu torn de 
paraula, el senador electe, Mi-
quel Aubà, ha remarcat que veu 
els resultats com un aval a la 
“feina feta durant aquestes dues 
legislatures” i que assumeix la 
responsabilitat “encantat” de 
continuar treballant en aquells 
temes que continuen sense re-
soldre. Ambdós candidats s’han 
mostrat agraïts i orgullosos de 
la confiança que els han mos-
trat els votants i s’han com-

JXCAT CONSERVA L’ESCÓ PER A RULL

Bel: “Aquells que no volien que hi hagués diputat 
de JxCat per Tarragona no estaran contents”
El fet que Josep Rull hagi 

pogut sortir de diputat és 
el que ha ajudat a veure el got 
mig ple a JxCat a Tarragona, 
amb un únic escó que durant 
la nit electoral va anar 
ballant, però que finalment la 
formació va poder mantenir.
Segons ACN, les cares a la seu 
electoral, diumenge per la nit, 
eren d’alleugeriment i satisfac-
ció per haver assolit un objec-
tiu que no era fàcil. “Hem hagut 
de remar contracorrent, davant 
uns interessos que això no ho 
volien”, va manifestar Ferran 
Bel, número 2 de la llista i que, 
per tant, es queda sense acta. 

“Esperem que Josep Rull pugui 
entrar per la porta, pujar dalt de 
la tribuna i expressar-se lliure-
ment, i així ho han volgut més 
de 50.000 tarragonins, ebrencs 
i habitants del Baix Penedès”, 
va afegir Bel. El diputat ebrenc 
també va destacar que JxCat ha 
passat de cinquena a quarta for-
ça a la demarcació, respecte les 
darreres generals. A la vegada, 
Bel va recordar que “dels sis di-
putats de Tarragona al Congrés, 
quatre són sobiranistes i inde-
pendentistes”. 
“Nosaltres estem molt con-
tents i satisfets, i creiem que 
tots aquells que no volien que 

hi hagués diputat de JxCat per 
Tarragona no ho estaran tant”, 
va etzibar. Bel va felicitar ERC 
pels resultats a la demarcació i 
al PSOE per la victòria a l’Estat. 

Ferran Bel, en la valoració dels resultats.

Miquel Aubà, Norma Pujol i Alfons Montserrat, en la roda de premsa de valoració d’ERC, dilluns passat. 

Des de la formació es té el ple 
convenciment que els votants 
de Catalunya “discriminen” en 
funció de les eleccions que vo-
ten.

promès a estar a l’alçada de les 
expectatives. A més, Montserrat 
ha destacat que, amb l’elecció 
de la riberenca Norma Pujol, els 
republicans ebrencs comptaran 
amb un parlamentari de cada 
comarca; tenint en compte que 
Aubà és de la Terra Alta i que els 
diputats al Parlament de Cata-
lunya, Irene Fornós i Lluís Salva-
dó, són del Baix Ebre i el Mont-
sià, respectivament. “Aquest 
fet demostra que Esquerra Re-
publicana aposta per l’equilibri 
territorial”. 
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Enric Roig Montagut, 
arquitecte i fundador, ens 

parla d’aquests 30 anys de 
trajectòria.

Que li sembla si retrocedim al 
seu primer contacte amb l’ar-
quitectura?
El meu primer contacte va ser en 
assomar-me a la barana del terrat 
de la casa on vaig néixer i veure la 
imponent façana de la Catedral de 
Tortosa. Allí vivia la meva família, en 
un humil pis de lloguer ara desapa-
regut. I, evidentment, també va ser 
a través de la meva passió pel dibuix 
des de ben petit.

Recorda el seu primer projecte?
Si, el meu primer projecte va ser el 
centre d’usos múltiples al barri de 
Sant Llàtzer, pel qual vaig ser becat 
per l’Ajuntament de Tortosa, com a 
projecte final de carrera. A banda, 
amb el meu soci, Carlos Vergés, 
vam iniciar el nostre trajecte pro-
fessional junts, l’any 1989, amb la 
redacció de dos centres cívics, un a 
Tivenys i l’altre a Freginals.

Uns anys, on s’ha passat de la 
bonança a una terrible crisi del 
sector, i on el món de l’arquitec-
tura s’ha hagut de reinventar.
Tal com dieu, els temps han anat 
evolucionant amb la situació i el 
moment i amb les noves tecnolo-
gies. Abans el paper tot ho aguan-
tava. Els arquitectes dibuixàvem en 
taules grans i a partir dels plànols 
anàvem fent. Ara tot ha canviat, els 
nous programes de disseny fan que 
tot sigui més fàcil, però jo continuo 
dibuixant en paper. El fet d’estar da-
vant d’un paper en blanc t’obliga a 
treure el millor de tu i a adequar-ho 
a les necessitats dels clients. D’al-
tra banda, és cert que el procés de 
construir una vivenda és complicat 

i llarg i el promotor moltes vegades 
es veu desbordat i no sap per on ha 
d’anar. Aquí rau el nostre servei inte-
gral, en què col·laborem amb altres 
professionals per facilitar al màxim 
les coses als promotors. Així hem 
descobert la figura del coordinador 
d’obra, una persona que, sense ser 
arquitecte ni constructor, coordina 
materials, terminis, instal·ladors, pa-
letes i facilita molt les coses tant a 
l’arquitecte com al promotor.

La nova ubicació del TA-
LLER D’ARQUITECTURA ROIG 
MONTAGUT
Si, una nova ubicació en planta 
baixa, de cara al públic per a que 
puguin veure com treballem i que 
sigui més fàcil que accedeixen a 
nosaltres. Així aprofitem també 
l’aparador per anar canviat l’aspec-
te del taller en funció de l’època de 
l’any fent així que aquest sigui un 
taller dinàmic. Actualment al Taller 
hi treballem dues persones i col·la-
borem amb altres professionals en 
funció de les feines que ens encar-
reguen, però intentem cobrir totes 
les especialitats per a que el client 
no s’hagi de preocupar de res.

Com a arquitecte, quins serien 
els edificis amb història del ter-
ritori.  que caldria rehabilitar?
Les Terres de l’Ebre comptem amb 
un gran patrimoni monumental, 
natural, arquitectònic, cultural i et-
nològic. I tot, en el seu conjunt, 
constitueix un gran territori ple de 
cultura i història, per això se’m fa 
molt difícil poder atorgar la necessi-
tat de recuperar algun edifici, en tot 
cas podria ressaltar els de l’època 
modernista i noucentista, molt pre-
sents al territori, de la que només a 
Tortosa en tenim gairebé 50 edificis.

Un projecte per deixar em-

ENRIC ROIG MONTAGUT 
ARQUITECTE
EL TALLER D’ARQUITECTURA 
ROIG MONTAGUT COMPLEIX 30 ANYS

premta?
Clarament la reforma integral dels 
terrenys de Renfe, el centre co-
mercial i els eixamples nous. Ara 
que ja no tenim l’inconvenient del 
tren que dividia el centre, la ciutat 
de Tortosa necessita un canvi en 
la seva estructura actual que reor-
deni el centre i que creï els espais 
i les infraestructures per atraure el 
comerç i per crear, a base de grans 
avingudes i bulevards, un d’ells a 
l’avinguda Generalitat, el centre 
comercial a cel obert més gran del 
sud. Això passa també per la remo-
delació integral de la plaça d’Alfons 
XII i un replantejament de la peato-
nalitat de la plaça de l’Ajuntament. 
Aquest projecte ha de ser el revulsiu 
que doni a Tortosa una nova trama 
urbana que la modernitzi i apropi 
als ciutadans.

L’arquitectura contemporània: 
conservació, creació?
Té relació amb els dos conceptes. 
La creació t’obliga a adaptar-te als 
nous temps, als nous materials, a 
les noves normatives i a les noves 
necessitats. D’altra banda la conser-
vació té l’atractiu de poder conjugar 
modernitat amb tradició. En el meu 
cas, he fet projectes com ara la re-
habilitació de part del Palau Episco-
pal per oficines de Càritas i per una 
sala multiusos, o de les oficines de 
Blanquerna en les que hem com-
binat les noves tecnologies amb la 
tradició, els nous materials i la pe-
dra, amb uns resultats que donen 
lloc a espais molt agradables, però 
dotats dels avenços actuals, sense 
que hi hagi un fort contrast. Un altre 
exemple ha estat la rehabilitació de 
nombroses cases modernistes que 
mereixen una cura i una il·lumina-
ció adequades i que hem pogut fer 
amb les noves tecnologies destina-
des a l’arquitectura patrimonial.

Com està vivint l’arquitectura 
aquest moment de globalitza-
ció? És més humanista?
Depèn, tot està en funció de les 
necessitats, però crec que hem 
de tendir cap a l’ecologia, l’ecoefi-
ciència i cap a un urbanisme par-
ticipatiu, inclusiu i de gènere, que 
combini perfectament les necessi-
tats de les persones amb les ciutats 
i els seus entorns sense crear grans 
monstres pel fet de demostrar el 
poder. Cal ser conseqüent amb el 
moment actual.

Quins són els edificis, monu-
ments.. que més l’han impres-
sionat?
Difícil dir-ne un, però hi ha uns 
quants que si ressaltaria, com ara 
el Panteó de Roma, la cúpula de 
Santa Maria in Fiore de Florència, el 
pavelló d’Alemanya de l’Exposició 
Universal de Barcelona de 1929 de 
Mies van der Rohe i el pavelló de 
Portugal de l’Exposició Universal 
de Lisboa de 1998 de Alvaro Siza 
Vieira, entre altres.

Països com Alemanya han ini-
ciat una nova revolució indus-
trial tenint en compte l’ecosis-

tema (components ecològics, 
cadenes de reciclatge, gestió 
de l’aigua...). La nostra situa-
ció geogràfica ens permetria 
transformar la nostra vivenda 
en una “passive house” (edifi-
cis que només utilitzen 30, 15 
o fins i tot el 0% de l’energia)?
Segur que sí, vivim en un clima 
privilegiat però encara ens queda 
molt per avançar en energies al-
ternatives, sostenibilitat i ecoefi-
cència. Altres països en són molt 
conscients i ho apliquen per llei. 
Aquí s’està introduint amb les no-
ves normatives i el Codi Tècnic de 
l’Edificació, que van cada vegada 
més dirigits a l’estalvi energètic i a 
millorar les prestacions de les edifi-
cacions, tot i això, com he dit, crec 
que encara estem lluny d’aplicar 
aquests aspectes. En qualsevol cas, 
hem d’estar cada dia adaptant-nos 
als canvis i a la nova situació de 
l’arquitectura en funció dels nous 
temps, però sempre disposats a 
aprendre coses noves i a mirar més 
enllà, perquè, com deia el meu 
admirat arquitecte Rafael Moneo, 
“dono gràcies a l’Arquitectura per-
què m’ha ensenyat a veure el món 
amb els seus ulls.”

14 especialDIARI MÉS EBRE • divendres, 3 de maig / 2019
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Dimecres 8 de maig se 
celebrarà el Fòrum 

d’ocupació universitària del 
campus Terres de l’Ebre de 
la URV, que enguany arriba 
a la seua setena edició. 
Hi participaran un total 
de 51 empreses, entitats i 
institucions de les Terres de 
l’Ebre. És el més gran dels 
que es celebren al territori i 
l’únic que té un component 
universitari.

Parlem amb Francesc Xavier 
Farré Albendea: Sotsdirector del 
Campus.

A qui va dirigit aquest Fòrum 
d’Ocupació?
El nostre públic potencial són 
estudiants universitaris i de ci-
cles formatius, independent-
ment que estudiïn o hagin estu-
diat al campus de les Terres de 
l’Ebre. És un excel·lent punt de 
trobada per posar en contacte 
els estudiants, recent titulats i 
tota la gent formada que estigui 
buscant feina amb les empreses 
del territori.

Quin és el principal objectiu 
d’aquesta trobada?
L’objectiu principal és evitar la 
fuga de talent fora de les Terres 
de l’Ebre. És preocupant veure 
la regressió demogràfica que ha 
patit el territori els últims anys, 

especialment de gent jove i for-
mada. Això pot acabar posant en 
risc el nostre futur. Al Fòrum hi 
participen les principals empre-
ses del territori. Com a mínim 
volem evitar que cap oferta qua-
lificada quedi vacant pel simple 
fet que no s’ha donat a conèixer 
prou.

Hi ha novetats destacables 
respecte edicions anteriors?
El format és molt semblant, 
però potser enguany hem inci-
dit més en l’emprenedoria que 
altres anys i hi tindrem un es-
pai específic. Hem fet aquesta 
aposta perquè formem part del 
circuit impulsat per l’Ajuntament 
de Tortosa i a més creiem que 
molts projectes d’emprenedo-
ria no requereixen estar a prop 
dels grans centres de poder per 
desenvolupar-se, per tant poden 
ser una oportunitat interessant 
per a les Terres de l’Ebre a tra-
vés d’espais de coworking com 
el que tenim al campus. Una 
altra novetat interessant és que 
hi haurà un espai de captació 
de talent especialment adreçat 
a estudiants i alumnes amb dis-
capacitat, a càrrec de professio-
nals del programa INSERTA de la 
FUNDACIÓN ONCE.

Aquest fòrum està impulsat 
per l’Oficina d’Orientació 
Universitària de la Universi-

FRANCESC XAVIER 
FARRÉ ALBENDEA 
FÒRUM D’OCUPACIÓ UNIVERSITÀRIA URV 
CAMPUS TERRES DE L’EBRE

tat Rovira i Virgili, la Càtedra 
d’Economia Local i Regional 
del campus Terres de l’Ebre i 
l’IDECE (Institut per al desen-
volupament de les comar-
ques de l’Ebre) i, per segon 
any consecutiu, s’han sumat 
a l’organització l’Institut de 
l’Ebre i la Cambra de Comerç 
i Navegació de Tortosa.
Sí, és important que totes les 
institucions que, com la univer-
sitat, treballen en la formació de 
persones amb l’objectiu que es 
puguin incorporar al mercat la-
boral hi col·laborin perquè cre-
iem que és interessant que tam-
bé hi siguin i hi puguin portar 
els seus alumnes, ja que sempre 
queden llocs de treball per co-

brir. De fet, el Fòrum d’ocupa-
ció universitària vol ser això: un 
magnífic punt de trobada entre 
la comunitat universitària, els es-
tudiants de cicles formatius, els 
cercadors de feina, la societat i 
el sector socioeconòmic i que hi 
hagi una interacció entre l’oferta 
i la demanda de treball.

Hi participaran un total de 
51 empreses dels diferents 
sectors econòmics, també 
institucions i altres entitats 
públiques. Gairebé totes les 
empreses repeteixen, això 
demostra que el Fòrum és 
una bona eina per poder in-
corporar gent formada a les 
seues plantilles...

Sí, en la passada edició es van 
tancar 70 contractes, es van rea-
litzar 777 entrevistes de feina i es 
van lliurar 882 currículums. Últi-
mament hi ha hagut una prolife-
ració d’altres fòrums d’ocupació, 
però el del campus ebrenc reu-
neix les empreses més potents 
amb seu a les Terres de l’Ebre i 
és l’únic que té un component 
universitari, d’aquí que valorem 
especialment l’oferta de llocs de 
treball qualificats.

L’acte d’inauguració del Fò-
rum tindrà lloc a les 10:30 h 
a l’Aula Magna i l’atenció als 
estands de les empreses serà 
d’11:00 h a 13:00 h i de les 
15:30 h a les 17:30 h.

“PARTICIPARAN 
UN TOTAL DE 51 
EMPRESES DELS 
DIFERENTS SECTORS 
ECONÒMICS, TAMBÉ 
INSTITUCIONS I 
ALTRES ENTITATS 
PÚBLIQUES”
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BENEÏTS 
DIRECTIUS
L’altre dia em deia un exdi-
rectiu d’un equip de Tercera 
catalana: “El president va 
entrar al club perquè el seu fill 
pogués jugar i potser hi haurà 
gent que ho veurà malament, 
però jo li vaig donar un milió 
de gràcies”. Avui en dia, la 
presència de pares a directives 
dels clubs on juguen els seus 
fills és normal. D’alguna mane-
ra, ha passat des de fa anys. A 
Tortosa el poder de membres 
directius del futbol base, pares 
de jugadors, ha estat impor-
tant; a la Rapitenca, de 7 direc-
tius, 4 juguen els seus fills a la 
base. Des de l’any 2005 quinze 
clubs han desaparegut i tots 
per una mateixa causa: manca 
de directiva. En el món del fut-
bol regional sempre hi haurà 
jugadors, però no directius. 
Estan en perill d’extinció. El dia 
que Paco Gilabert a l’Ampolla, 
Roda i Alvaro al R-Bítem, 
Bertomeu a Camarles i altres 
tants deixin el càrrec en el seu 
club, hi haurà problemes per 
fer futbol en aquestes entitats. 
A més, en moltes directives 
hi ha molts membres però a 
l’hora de treballar són dos i 
l’apuntador. Aquest és un altre 
problema...Ser directiu és fer 
una tasca ingrata i, a sobre, ser 
criticat. Jo els aplaudeixo i els 
faig aquesta setmana el meu 
petit homenatge. També cal 
dir que a alguns cal donar-los 
de menjar a banda, ja que a la 
vinya del senyor hi ha de tot, 
bons i dolents.

CELMA

EL TORTOSA            
VA BÉ
Aquesta setmana, a Minut 91, a 
Canal Terres de l’Ebre, va estar 
el president del CD Tortosa, 
Marià Curto. El president va 
exposar que, millorant dia 
a dia, la situació del club, en 
general, és bona. El missatge 
va ser molt positiu i que tot va 
bé.  No obstant, és complicat 
que això sigui totalment així. 
És possible que no tots els 
jugadors del primer equip 
estan amb el tècnic. També 
ho és que no tots els directius, 
alguns del futbol base, estan 
d’acord amb què es prioritzi 
el primer equip, per davant 
del futbol base amb tot el que 
genera. Així mateix, és possible 
que no tota la gent del futbol 
base està amb el coordinador, 
Nacho Pérez. ¿I per què és pos-
sible?. Simplemement perquè 
en un col.lectiu tan ampli no és 
possible que tothom hi estigui 
d’acord amb tot. És la realitat. 
I el Tortosa no és una excepció. 
N’hi ha que veuran un fracàs 
no jugar la promoció d’ascens 
amb el que val la plantilla. N’hi 
ha que estaran satisfets que el 
club, amb totes les dificultats, 
tiri avant tal com va. Però no 
tothom pot veure-ho igual, 
fins i tot els que estan dins. En 
qualsevol cas, l’important és 
millorar i rectificar i amb això 
estic d’acord amb el president. 
L’any passat, tal dia com avui, 
pocs veien el perill de no tenir 
directiva ja ben entrat el mes 
de maig. Ara ja es treballa amb 
temps pel futur.     

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Diumenge, 22.30h (dilluns 15.30h). Resums: Camarles-la Sénia, 

Aldeana-Perelló, S Jaume-Jesús i Maria, Santa Bàrbara-Olímpic, 

la Cava-Catalonia, Ebre Escola-Benissanet i Arnes-Amposta B. 

Convidats: César Roig (centenari CF Santa Bàrbara) i Jordi Roca i 

Andreu Cano (Olímpic)

HOMENATGE A 
JUGADORS DE 
L’AMPOLLA QUE VAN 
JUGAR AMB EL 
CD TORTOSA

PROPERA JONADA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó descansa

PRIMERA CATALANA
Muntanyesa-Rapitenca 
diumenge 17 h

SEGONA CATALANA 
DISSABTE

Reddis-Amposta 16h
M Nova-Vilaseca 16.30h
Vendrell-Pastoreta 18h 

DIUMENGE

Catllar-P Mafumet 12h
Canonja-Tortosa 12h
Valls-Riudoms 16.30h
Ulldecona-Torreforta 17h
Camarles-la Sénia 17h
Ampolla-Gandesa 17h

TERCERA CATALANA 
DISSABTE

S Bàrbara-Olimpic 18 h
La Cava-Catalònia 18h
Rapitenca-Alcanar 
18.30h
Flix-Roquetenc 19.30h

DIUMENGE

Aldeana-Perelló 11h
S Jaume-J i Maria 12h
Masdenver-Godall 17h
Batea-Corbera 17h
R Bítem-l’Ametlla 17h

PLAY OFF ASCENS  A 3A 
DISSABTE

Ebre E-Benissanet 17.15h 
DIUMENGE

Arnes-Amposta 17.30 h

COPA GRUP 1  
DISSABTE

Catalònia-Tivenys 16 h 
DIUMENGE
Vilalba-Ginestar 17h

COPA GRUP 2  
DIUMENGE

La Cava-Fatarella 16 h

Diumenge passat, abans 
del partit Tortosa-Ampolla, 
el CD Tortosa va retre un 
homenatge als jugadors 
de l’Ampolla que han jugat 
amb el primer equip roigi-
blanc.   

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre al camp del 
Reus B (3-1), i d’aquesta 

manera, tenint en compte 
que en la propera jornada 
descansa, ja ha consumat el 
descens. 
Un descens que ja es coneixia 
per la retirada de l’equip, però 
que també s’ha produït en el ter-
reny de joc. La situació, durant la 
segona volta, ha estat molt com-
plicada, malgrat que des del club 
s’ha destacat que l’equip havia 
de competir fins el final com així 
ho està fent. La lectura positiva, 
per altres clubs de Tercera, és 
que l’Ascó ocuparà una plaça de 
descens. Haver-se salvat, havent 
anunciat la retirada, hagués com-
portat un descens d’un equip que 
ara es pot salvar. L’equip “donant 

la cara com en tots els partits” va 
perdre en el derbi al camp d’un 
Reus Cambrils que viu amb in-
certesa el seu futur. Hi ha rumors 
que el tècnic, ara del Reus B, Al-
bert Company, podria interessar a 
la Pobla per la temporada vinent. 
L’Ascó, amb motiu del descans, 
té previst fer un amistós contra el 
juvenil del Barça A, a la ciutat es-
portiva del club blauigrana.  

L’Ascó consuma 
també el descens 

UE RAPITENCA

La Rapitenca, després de 
moltes jornades, va guanyar. 

Contra el S Ildefons (1-0).                   
Un partit molt travat a la primera 
meitat, amb molt de respecte. Els 
visitants, que es jugaven la vida, es 
van quedar amb deu al minut 35. 
La Rapitenca va fer un pas avant 
a la represa, quan Sabaté va avisar 
amb 3 rematades. El Sant Ilde-
fons, ja amb el partit més tren-
cat, va tenir la seua ocasió, amb 
un tret creuat. Quan ja s’arribava 

al temps afegit, una jugada del 
pichichi Sabaté va comportar un 
gran gol que va valdre l’1-0. Els 
jugadors van celebrar el gol i la 
victòria amb satisfacció, després 
de tot el patiment. La situació, tot 
i el triomf, segueix molt compli-
cada. D’altra banda, Ramon Sanc-
ho, tècnic del filial, i Subi, que va 
estar a l’Aldeana, podrien formar 
tàndem tècnic per la temporada 
propera, al primer equip rapitenc. 
Dos tècnics de casa. 

Sancho i Subi, proper 
tàndem tècnic 

Una imatge d’un partit de l’Ascó. 
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DERROTA 
DOLOROSA A 
TORREFORTA (2-0)
El Móra la Nova va perdre a Tor-
reforta en un partit important 
per haver fet, cas de guanyar-lo, 
un salt de qualitat amb una 
quarta victòria seguida que no 
es va produir. Segons el tècnic 
Nando, “en general, no vam es-
tar a l’altura però, tot i no jugar 
bé, vam tenir ocasions clares per 
haver pogut revertir la dinàmica 
del partit. Cal destacar el seu 
porter que va fer 5 ó 6 inter-
vencions meritòries evitant les 
nostres rematades. A més, vam 
crear diverses situacions de gol, 
però ens va mancar eficàcia. El 
Torreforta, tot i la seua situació, 
s’ha de valorar que va lluitar 
amb intensitat i en aquest 
sentit, per moments, ens va 
superar. A més, el gol especta-
cular que fou l’1-0, des del mig 
del camp, a ells els va reforçar i a 
nosaltres ens va crear més difi-
cultats. Ells van fer el segon gol 
i a  la represa, tot i que nosaltres 
vam fer diverses modificacions 
i vam tenir opcions, no vam po-
der entrar en el partit. Felicitar 
al Torreforta pel seu treball i no-
saltres hem de seguir treballant. 
Vam deixar perdre una ocasió en 
una jornada amb resulats per a 
haver-nos allunyat de la zona de 
les compensacions. En la prope-
ra afrontem a casa un partit clau 
contra un Vilaseca que, com el 
Torreforta, està sent competitiu 
i està obtenint bons resultats 
com el del diumenge passat, 
quan va guanyar el campió”.

SEGONA CATALANA
German Inglés renova 
amb el CD Tortosa
Abans de començar el partit  

Tortosa-Ampolla (6-2) es 
va fer un homenatge al juvenil 
campió del seu grup i que ara 
jugarà la promoció d’ascens. 
També es va fer un homenatge 
a jugadors de l’Ampolla 
que van vestir la samarreta 
roigiblanca. 
Del partit dir que el Tortosa va as-
setjar l’Ampolla en els primers 30 
minuts, amb ocasions. Però va 
ser el visitant Samu qui va mar-
car el 0-1. El Tortosa va capgirar 
el marcador abans del descans, 
amb gols de Pol i De la Torre, que 
van estar esplèndits, gaudint de 
més possibilitats i reclamant un 
penal i un gol anul.lat. Però l’Am-

polla tindria la seua amb un gol 
anul.lat, a Samu, en una decisió 
també protestada. A la represa, 
del possible 2-2 es va passar al 
3-1, gol de De la Torre. El partit 
va trencar-se i es van viure grans 
moments de joc, amb grans gols. 
El Tortosa es va posar amb el 6-1 
i al final, l’Ampolla, de falta, va re-
duir distàncies amb el 6-2.
Els roigiblancs segueixen tercers 
mentre que l’Ampolla, com en 
les darreres setmanes amb bai-
xes, no pot reaccionar, amb 4 
punts de 21. De l’actualitat del 
Tortosa, confirmar que el tècnic 
German ha renovat i que ja s’han 
començat a fer gestions per la 
temporada vinent.

C AT MÓRA 
LA NOVA3 punts d’or per a 

l’Ulldecona a Amposta
L’Ulldecona va vèncer en el 

derbi contra l’Amposta (1-2).
Els falduts, amb baixes, entre 
elles la de Gustavo que ha dei-
xat l’equip, van imposar-se amb 
grans gols de Moha i d’Ion, a la re-
presa. El jove Marc va fer l’1-2 per 
a l’Amposta, amb un golàs des de 
fora de l’àrea. Però els ampostins 
no van poder empatar i entren en 
una fase de dubtes després d’ha-
ver perdut 5 partits dels darrers 6. 
L’Ulldecona, per la seua banda, 
s’oxigena per a allunyar-se de 
possibles compensacions. Xavi 
Cid, tècnic de l’Amposta, admetia 
que “estem ara en una dinàmica 
negativa, amb dubtes i manca de 
confiança. Esperem poder rever-

tir la situació i sumar una victòria 
que ens donaria la tranquil.litat 
definitiva en els propers partits, al 
camp del Reddis i contra la Pas-
toreta”. Del derbi, Cid deia que 
“la primera meitat, tot i tenir més 
domini de la pilota, va ser oberta, 
amb un parell d’opcions clares de 
l’Ulldecona. A la represa, tot es va 
complicar amb el 0-2 i, malgrat la 
insistència, no vam poder igualar 
el marcador”. Carlos Gilabert, de 
l’Ulldecona, valorava “la feina de 
tot l’equip, amb un gran treball 
per assolir una victòria que, per 
ocasions, vam merèixer. 3 punts 
molt importants i felicito als juga-
dors per la victòria i per com van 
jugar el partit”. 

CF GANDESA
Dilla lidera la sisena 
victòria seguida
El Gandesa va guanyar el 

Vendrell, sent la sisena 
victòria seguida. Continua 
quart. 
Alberto López, tècnic del Gan-
desa: “victòria important, des-
prés de l’aturada quan sempre és 
complicat mantenir el ritme. Vam 
sumar la sisena victòria seguida 
refermant un gran final de lliga”. 
Del partit, el tècnic deia que “el 
Vendrell va plantejar-lo acumu-
lant molta gent per darrera de la 
pilota per dificultar el nostre joc i 
les finalitzacions de les jugades. A 
més, va intentar buscar el contra-
atac i fer perill en accions a pilota 
aturada. La veritat és que a nosal-

tres a la primera meitat ens va fal-
tar més velocitat en la circulació i 
ens va costar, tot i tenir un parell 
d’opcions. Va ser clau, poc abans 
del descans, un penal clar que va 
transformar Dilla i que fou l’1-0. A 
la represa, vam fer un retoc que 
ens va anar bé en la sortida de la 
pilota i, a més, vam jugar amb més 
ritme. Arran d’una passada a l’es-
pai que va guanyar Dilla, ell va fer 
el 2-0. El Vendrell, en una acció 
en què potser va haver falta prè-
via, va establir el 2-1. Vam poder 
matar el partit amb diverses oca-
sions però, tot i no fer-ho i patir 
per la incertesa del marcador, 
vam poder conservar l’avantatge”. 

CF LA SÉNIA
“L’equip mereixia un 
millor resultat (0-1)”
El Catllar, segon classificat, 

s’hi jugava molt a la Sénia, 
per conservar els 8 punts 
d’avantatge. La seua victòria va 
ser fonamental (0-1). La Sénia, 
després de dos triomfs seguits, 
volia tenir més tranquil.litat 
amb el tercer.
Serrano, tècnic de la Sénia: “vam 
fer el millor partit de la tempora-
da. A partir del minut 15, la Sénia 
va ser molt superior al Catllar i 
solament la falta d’encert en la 
finalització, els pals, el porter, i al-
guna decisió arbitral, ens van im-
pedir golejar a un rival que no va 
poder demostrar el seu potencial 
gràcies al nostre gran treball tant 

en atac com en defensa. Orgu-
llós d’uns jugadors que van dei-
xar-se la pell i que van demostrar 
que poden guanyar a qualsevol 
equip”. El tècnic destacava “la 
tornada d’Isaac i Lleixà, després 
de superar dues lesions que els 
han impedit jugar en dos mesos”. 
Per últim, el tècnic manifestava 
que “estem molestos amb el titu-
lar de la web altafullaradio on diu 
que Prades ajusticia a la Sénia. 
Pensem que es podria utilitzar 
un altre vocabulari, però cadas-
cú és lliure i esclau de les seues 
paraules. Mai ho havíem sentit en 
un context esportiu. I ens sembla 
fora de lloc la veritat”.  

EL CAMARLES ES 
CONSOLIDA AMB 
EL SEGON TRIOMF 
SEGUIT (2-3)

El Camarles es distancia de les 
places de descens compensat 
i ja mira la taula per amunt. Es 
sisè. Va guanyar a Riudoms 
(2-3). kiki, tècnic del Camar-

les, deia que “sabíem de les 
dificultats del partit perquè el 
Riudoms és un gran equip que 
estava a dos punts de nosaltres 
i pocs rivals han sumat els tres 
punts al seu camp. A més, ve-
níem d’una aturada que sempre 
és complicada per seguir com-
petint. I la veritat és que ens va 
costar entrar en el partit i arran 
d’una falta ens van fer l’1-0. No 
obstant, l’equip va saber reacci-

onar i abans del descans, amb 
eficàcia, va remuntar amb els 
gols de Samu i Teixidó. A la re-
presa, en una indecisió nostra, 
ens van marcar el 2-2. Però, 
malgrat això, vam estar força bé 
amb i sense pilota aconseguint 
el 2-3 i una victòria que ens re-
força per seguir lluitant fins el 
final, mirant de poder assolir la 
cinquena plaça”. Reales va fer el 
2-3. 

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

79
74
64
50
60
62
49
42
52
52
44
49
49
42
37
27
26
26

18
37
33
27
58
53
49
43
46
53
43
51
50
56
48
60
65
94

80
68
60
56
50
48
43
43
42
41
41
39
36
31
29
25
21
11

equip                    GF       GC     PNTS

Sergi Curto, jugador del Camarles.
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LA RAPITENCA 
S’IMPOSA AMB 
GOL DE TENA (0-1)
L’Olímpic portava 5 victòries 
seguides, però la Rapitenca va 
trencar-li la ratxa (0-1). Partit 
amb més ocasions morenques 
però amb encert visitant en els 
darrers minuts, amb el gol de 
la victòria, molt protestat pels 
locals “era fora de joc”.  Amb 
l’Olímpic va debutar el central 
Sergio Arévalo, procedent de 
la Rapitenca. El gol va fer-lo 
el juvenil ena, amb una gran 
rematada, gairebé sense angle. 
Des de l’Olímpic es considera-
va que “vam fer el millor partit 
de la temporada, tenint moltes 
ocasions amb el 0-0 i fins i tot 
al final, amb el 0-1. El gol visi-
tant va ser en posició dubtosa, 
per nosaltres en fora de joc”. 
Ramon Sancho, de la Rapi-
tenca B: “partit molt treballat 
en el que vam jugar contra 
un equip veterà que portava 
una dinàmica guanyadora i 
que s’ha reforçat. Nosaltres, 
amb una mitjana de 20 anys, 
vam saber ordenar i organitzar 
molt l’equip en defensa, sense 
renunciar a la nostra sortida 
de pilota. A la represa és cert 
que ells van tenir les seues 
opcions però nosaltres vam fer 
el nostre joc i ens va arribar el 
premi amb el gol, d’un juvenil 
de 16 anys, Tena. Molt satisfet 
pel treball de tots”.
Partit de recuperació 

Dimecres la Cava es va enfron-
tar al  Corbera (0-3).

L’OLIMPIC  
PERDONA

  

LA CAVA S’IMPOSA 
AL CAMP DEL 
ROQUETENC (0-3)

Ferran, líder un cop més de la 
Cava, va marcar dos grans gols. 
Edgar va fer el primer. El partit 
es va disputar al camp anexe 
de gespa artificial de Roquetes. 
El Roquetenc ha acabat el ci-

cle de sis partits seguits a casa, 
amb 2 victòries, dos empats i 
dues derrotes. Del darrer, contra 
la Cava, Miquel Campos, cap de 
premsa del Roquetenc, deia que 
“la derrota dolorosa es va gestar 
amb dos gols psicológics: un al 
límit del descans i l’altre al pri-
mer minut de la represa. La pri-
mera part va ser força igualada 
i tots dos equips van disposar 
d’una clara ocasió. Quan sem-

blava que s’arribaria al descans 
sense gols una greu errada ha 
propiciat el gol del visitant Edgar. 
Al primer minut de la represa els 
visitants farien el 0-2, un gran 
gol de Ferran. El 0-2 va fer molt 
mal al Roquetenc i, a la vegada, 
va donar molta confiança a La 
Cava que va dominar un partit 
que va quedar decidit al minut 
61 quan Pere va cometre una 
clara falta i l’àrbitre, interpretant 

que era el darrer defensor, li va 
ensenyar la vermella Directa. 
Del llançament, Ferran va fer 
el 0-3. Fins al final, els visitants 
van desaprofitar bones ocasi-
ons per haver aconseguit una 
golejada molt més àmplia”.
El Roquetenc porta 3 partits i 
mig (322 minuts) sense marcar 
gol “una dada preocupant”. Es 
dotzè amb 41 punts. En la pro-
pera jornada visita el Flix. 

equip                    GF       GC     PNTS

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

82
69
67
62
50
53
74
65
47
58
68
62
39
45
46
40
42
16

46
40
45
41
34
34
52
44
37
45
49
49
44
40
66
60
76

180

56
53
52
51
51
51
50
50
50
42
41
41
41
39
35
27
21
0

TERCERA CATALANA
El Perelló referma el 
liderat, contra el Santa
El Perelló va vèncer el Santa 

Bàrbara (3-0) i referma el 
liderat.
Des del Perelló, consideraven 
que “en general, va ser el millor 
partit a casa davant d’un rival ro-
cós com el Santa Bàrbara.  Tant 
en defensa com ofensivament 
l’equip va estar molt posat, amb 
molta intensitat. Al minut 15, Jack 
va fer un pal i sobre el 25, el propi 
Jack va establir l’1-0, aprofitant 
una indecisió visitant. El gol va fer 
justícia, tal com anava el partit. 
Poc abans del descans, un penal 
molt clar sobre Saez, transfor-
mat per Jack, va suposar el 2-0. 
A la represa, el Santa va avançar 
línies i va pressionar més amunt 

però en defensa vam estar molt 
ordenat i, amb espais, vam dispo-
sar d’altres opcions fins que Joab, 
a la sortida d’un córner, després 
d’un rebuig, va marcar el 3-0. Iker 
encara tindria una bona opció 
amb una jugada personal. Vic-
tòria treballada davant d’un bon 
rival”. Parra, del S. Bàrbara: “partit 
en el que el Perelló va demostrar 
perquè és el líder. Jack, aprofitant 
una errada nostra, va fer l’1-0. I, 
de penal, Jack va marcar el 2-0 
abans del descans. A la represa, el 
Perelló va dominar encara més i 
Joab va obtenir el 3-0. Felicitar el 
Perelló per la victòria en un partit 
que en tot moment va dominar, 
demostrant perquè és el líder”.  

El Jesús i Maria va 
guanyar l’Aldeana (2-1)
El J i Maria va retrobar-se 

amb el triomf, frenant la 
ratxa de 5 victòries de l’Aldeana.
Ito, del J i Maria: “partit contra un 
equip ben treballat i que sap a què 
juga. Va ser intens amb una jugada 
polèmica en què l’àrbitre va xiular 
penal a l’àrea visitant. Va rectificar 
i va xiular falta fora de l’àrea però 
llavors va expulsar. La falta la va 
aturar Auré. Poc abans del des-
cans, una recuperació de Salva, 
amb gran assistència a Sufi, va ser 
l’1-0. A la represa, Sufi va tenir una 
ocasió clara. Del 2-0 es va passar 
a l’1-1, amb un gran gol d’Eloi. El 
partit va obrir-se i Lucero a la sor-
tida d’un córner va marcar el 2-1. 
Amb molt de treball es va mante-

nir el resultat. Content per l’equip 
i el cos tècnic després d’unes jor-
nades en què mereixiem més”. 
Bartolo, de l’Aldeana: “en general, 
el Jesús i Maria va merèixer la vic-
tòria. Va jugar amb més intensitat, 
més ferm en defensa i aprofitant 
més quan tenia la pilota. És cert 
que ens vam quedar amb deu al 
primer temps, però ens va faltar la 
solidesa que requeria el partit i que 
havíem tingut en les darreres jor-
nades. A la represa, amb un gran 
gol d’Eloi, vam empatar però no 
vam saber aprofitar-ho i poc des-
prés ens van fer el 2-1, amb man-
ca d’atenció. Eloi va tenir un altra 
ocasió i el perill que vam poder fer 
fou només a pilota aturada”. 

FC GODALL
El ‘matagegants’ va 
vèncer el Batea (6-3)
Nova victòria del 

‘matagegants’ Godall, 
contra el Batea. A la represa, 
amb superioritat numèrica, va 
remuntar amb un 6-3, tenint 
altres ocasions. 
Els godallencs s’allunyen de la 
zona complicada. El Batea s’es-
tanca amb dues derrotes se-
guides. Però és tercer. Robert 
Avinyó, del Godall, valorava “la 
victòria contra un gran equip en 
un partit boig a la primera meitat 
i en el que anàvem perdent 2-3 
però vam remuntar, tenint altres 
opcions a la represa per ampli-
ar el marcador. Molt content de 
l’equip i també de l’afició i d’una 

junta que em dóna suport”. Che-
ma, del Batea: “en dues jugades 
de córner, similars, vam rebre 
aviat el 2-0. L’equip va refer-se 
i va remuntar amb els gols de 
Prats que, després, fou expulsat. 
També de córner ens van fer el 
3-3 al 45. A la represa, teníem el 
control del joc fins que va arri-
bar, de penal, el 4-3. Després, 
vam assumir riscos i vam tenir 
una opció per empatar. Però 
fou el Godall qui va marcar i, tot 
i que vam poder fer el 5-4, ells 
a la contra van sentenciar. Tot i 
la derrota, seguim a la pomada”. 
Paul és baixa per lesió. Rogerio 
va debutar amb el Godall.

CF CATALÒNIA
El R-Bítem va frenar la 
ratxa dels jesusencs
El Catalònia, tercer classificat 

i que portava 9 jornades 
sense perdre, va veure frenada 
la seua ratxa i el seu impuls per 
a l’ascens en el derbi contra el 
R Bítem (1-3).   
Els de Bítem, tot i les baixes, 
s’allunyen de la zona incòmoda 
amb 3 victòries seguides.
Els visitants es van avançar avi-
at amb un lliure indirecte dins 
de l’àrea, gol de Jota. La cessió 
al porter no va ser voluntària 
però Gerard no va esvair dub-
tes agafant la pilota. El Cata, tot i 
no estar còmode en el partit, va 
empatar amb una centrada de 
Cosido i un golàs de Prades que 

poc després es va lesionar.
A la represa, aviat, el visitant Vi-
larroya en posició correcta, va 
fer l’1-2 i els visitants van deci-
dir arran d’una jugada per l’es-
querra amb autogol del local 
Víctor. Fou l’1-3. El Cata, sense 
ritme suficient amb la pilota, cal 
dir que va obrir el camp i va te-
nir diverses ocasions però sense 
encert en les rematades ni en les 
situacions que va crear.
El Catalònia, ara cinquè a cinc 
punts del líder, visita en la pro-
pera jornada el CD la Cava men-
tre que el R-Bítem, onzè amb 
41 punts, rebrà al seu camp a 
l’Ametlla.
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CENTENARI 
CF SANTA BÀRBARA

Demà dissabte, a S. Bàrbara, 
abans del partit entre els lo-
cals i l’Olímpic es viurà un altre 
acte del centenari. En l’acte es 
farà un homenatge a la plantilla 
de la temporada 73/74 que va 
aconseguir el primer ascens en 
la història, a la Segona regional. 

Així mateix, es farà homenatge a 
la plantilla de la campanya 77-78 
que va assolir l’ascens, per pri-
mer cop, a la Primera regional. 
Per tant, ja en la recta final de 
la commemoració del centena-
ri, nova tarda d’emocions. A les 
18 hores, es disputarà un partit 
amb molts al.licients com serà el 
Santa Bàrbara-Olímpic. La imat-
ge correspon a la caricatura de 
l’equip de la campanya 77-78.

SEGUEIX A LA 
‘POMADA’
El Flix va guanyar al camp del 
cuer, Alcanar (1-4) i es manté 
en la lluita, és quart a dos punts 
de la segona plaça i a cinc del 
líder Perelló. D’aquesta manera, 
va refer-se de la derrota de 
la jornada anterior a casa, en 
el derbi contra l’Olímpic. Els 
flixancos rebran demà a un 
Roquetenc que, després de 
sis jornades seguides com a 
local, torna a un desplaçament, 
havent sumat només 2 punts 
en els darrers quatre partits. 
Només queden quatre jornades 
i els partits són determinants. 
La propera jserà molt impor-
tant, amb enfrontaments 
directes com és el cas de l’Alde-
ana-Perelló. Pel que fa el partit 
a Alcanar, el Flix va tornar a 
tenir baixes i va anar amb 14 
jugadors. I no va poder decidir 
fins a l’inici de la represa quan 
Arnau va marcar l’1-3. Al final, 
Luis va fer el quart gol. 

TERCERA CATALANA
Triomf vital del Sant 
Jaume, a Corbera (0-1)
El Sant Jaume va vèncer al 

camp del Corbera (0-1).   
Jorge Parraga, del Corbera: “vam 
tenir ocasions suficients per, com 
a mínim, empatar. Però ara ens 
manca confiança. A més, només 
disposàvem de 12 jugadors per 
a poder jugar. I ho estem acu-
sant. La plantilla ha estat i és cur-
ta, amb només 15 ó 16 jugadors 
quan més n’hem disposat. No 
hem pogut reforçar-nos quan 
hem tingut les ocasions per a 
fer-ho i, tot plegat, ja sabíem que 
arribariem debilitats a la recta fi-
nal de la lliga. No obstant, confio 
amb l’equip per revertir la situa-
ció”. Dimecres va haver reacció 
amb el triomf a la Cava (0-3), 

gols de Fernando, Alejandro i Uri. 
Joan Subirats, del St Jaume: “la 
victòria va ser merescuda. Vam 
controlar el joc des de l’inici si bé 
a la primera meitat vam cometre  
algunes pèrdues que van suposar 
contres locals amb ocasions que 
va evitar Lluís, porter que debu-
tava. A la represa vam estar més 
segurs, vam fer menys errades i 
vam poder dominar més el partit. 
Vam fer uns canvis que van anar 
bé per regenerar l’equip i Marcel, 
amb centrada d’Agustí, va mar-
car el 0-1. Primera victòria fora. 
Amb totes les dificultats que hem 
viscut, l’equip la mereixia. Punts 
vitals per distanciar-nos del des-
cens directe”.  

EL FLIX NO 
FALLABatussa en el partit 

Ametlla-Masdenverge
L’Ametlla va golejar el 

Masdenverge (5-0) en 
un partit marcat per la gran 
tangana del minut 18.   
Des de l’Ametlla es considera-
va que “el partit era igualat entre 
dos equips que necessitàvem 
els punts. Sobre el minut 18, una 
acció entre Sam i un jugador vi-
sitant va acabar sent el detonant 
de les incidències. El jugador vi-
sitant es va revelar contra Sam i 
es va originar una tangana molt 
desagradable. El partit semblava 
que quedava suspés però pas-
sada més de mitja hora, amb ju-
gadors ja a la dutxa, l’àrbitre va 
decidir seguir amb una expulsió 
per equip, la del jugador visitant 

i la de Jordi Boyer.  En la represa, 
abans del descans, Fages va fer 
un gran gol que va ser l’1-0. A la 
segona meitat, aviat, vam marcar 
el 2-0 i després van arribar els al-
tres gols. Els incidents van Mar-
car. Això no hauria de passar mai”. 
Gerard Capera, del Masdenverge: 
“el futbol dies així queda en un 
segon terme. Sobre el minut 15 
es va originar una baralla i l’àrbi-
tre va fer una mala gestió del que 
va succeir. Després va suspendre 
el partit però, més tard, va decidir, 
desconcertat, continuar jugant. 
Per part nostra vam sortir mal 
posats i ja no vam entrar-hi en 
cap moment. Creiem que s’havia 
d’haver suspés. Res més a dir”. 

FASE D’ASCENS A 3A
Triomf d’or de l’Ebre 
Escola, a Arnes (0-1)
L’Ebre Escola va fer un pas 

de gegant per a l’ascens en 
guanyar a Arnes (0-1).
El partit va ser molt igualat en 
el que els locals van sortir amb 
convicció i van tenir fins a 3 oca-
sions. Amb els minuts, el duel va 
igualar-se i l’Ebre Escola, tot i no 
fer perill, va ser pràctic i va estar 
ben posat. A la represa, d’entra-
da, noves ocasions arneroles, 
sobre tot una de Quim. Es veia 
venir que qui marqués s’empor-
tava el partit. El duel va tornar a 
travar-se i al final  l’Ebre Escola 
va traure petroli a una de les se-
ues poques arribades. L’Arnes no 
va merèixer la derrota però l’Ebre 

va ser eficient i va sumar una vic-
tòria que l’acosta a l’ascens.  
Roger, de l’Arnes: “va ser un 
partit pel respecte i per la por a 
perdre, que va afectar el joc dels 
dos equips en un partit igualat i 
en el que nosaltres, malgrat tot, 
i amb les poques ocasions que 
van existir, vam tenir les més 
clares i penso que no mereixiem 
perdre”. Xavi Subirats, de l’Ebre 
Escola: “estic orgullós de l’equip. 
Es va adaptar a un partit que va 
ser de molta lluita, amb molt 
joc directe. No vam fer ocasions 
però al final vam aprofitar la que 
vam tenir. Gran treball”. L’Ebre 
pot consumar l’ascens demà.

L’Amposta B va guanyar a 
Benissanet en un partit 

trepidant i emocionant (1-2).
Els visitants es van avançar aviat 
amb un gol en pròpia porteria 
dels locals. El 0-1 va fer mal al 
Benissanet mentre que a l’Am-
posta va refermar-li el seu plan-
tejament i la seua actitud. Fins el 
descans, els locals van tenir una 
ocasió amb un gol anul.lat a Pol 
mentre que l’Amposta en tindria 
una amb una acció d’Òscar. A 
la represa, el Benissanet va sor-
tir amb convicció i va tenir dues 
possibilitats. Amb els minuts, el 
partit va fracturar-se i fou del 
tot interessant. L’ampostí Òscar 

Masdeu va culminar una passada 
de Ferri i va fer el 0-2. Però acte 
seguit els riberencs va reduir dis-
tàncies, amb una gran jugada per 
l’esquerra i rematada d’Arnau. El 
partit va entrar en la fase més 
emocionant i vibrant, amb l’1-2. 
Els locals van arriscar. L’Amposta 
amb espais va disposar de possi-
bilitats per sentenciar i el Benis-
sanet va poder empatar amb una 
rematada al travesser. Al final, 1-2 
i gran partit, amb molt de desgast 
pels dos equips. L’Amposta man-
té opcions d’ascens. El Benissa-
net s’allunya. La propera jornada 
potser molt determinant amb el 
partit Arnes-Amposta B.

Pas endavant ampostí, 
a Benissanet (1-2)

1. Ebre

2. Arnes

3. Amposta

4. Benissanet

7

7

8

3

3

6

6

10

9

6

6

3

equip                    GF       GC     PNTS

1. Xerta

2. La Cava 

3. Fatarella

10

10

8

4

5

7

9

9

6

equip                    GF       GC     PNTS

1. Ginestar

2. Vilalba

3. Catalònia

4. Tivenys

15

8

9

10

9

9

11

13

9

6

4

4

equip                    GF       GC     PNTS

FASE D’ASCENS
Arnes-Ebre E       0-1

Benissanet-Amposta    1-2

COPA TE. GRUP 1
Catalònia-Vilalba 3-2

Ginestar-Tivenys 4-1

COPA TE. GRUP 2
La Cava-Xerta 3-0 

(Deltebre retirat)
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OPEN 
INTERNACIONAL DE 
REM 
Els dies 27 i 28 d’Abril, s’ha 
celebrat al Llac de Banyoles, 
l’Open Internacional de Cata-
lunya de rem olímpic, amb la 
presencia de 742 bots, perta-
nyents a clubs d’arreu de l’Es-
tat i de diversos països euro-
peus. 
Va haver-hi doble competició.

Els remers del Club Nàutic Am-
posta, han aconseguit tres pri-
mers llocs, cinc segons llocs i 
quatre tercers, que li ha permès 
quedar en quarta posició en el 
rànquing dels clubs que com-
petien. 
Per la seua part, el Club de Rem 
Tortosa  ha presentat un total 
de 27  bots  per disputar aques-
tes dues  competicions, acon-
seguint dos primers llocs en ca-
tegoria cadet masculí, 3 quarts 
llocs i dos cinquens.

VOLEI ROQUETES
El sènior masculí va perdre 
a Lleida per 3-1, en un partit 
molt igualat. El juvenil mas-
culí va guanyar 3-0 contra el 
Vilafranca. El juvenil femení 
va caure per 3-1. El cadet 
femení va guanyar per 3-1 
en un gran partit. I l’infantil 
femení va imposar-se per 3-2 
contra l’Hotel Sitges Gelida. 

CENTRE ESPORTS 
TORTOSA
Resultats. Infantil femení: 
CET-Martorell (19-24). Infan-
til masculí: CET-Sant Cugat 
(35-22). Cadet femení: Ca-
novelles-CET (32-27). Cadet 
masculí: CET-OAR Gràcia (35-
24). Sènior femení: Sants-
CET (35-27). Sènior masculí: 
Mataró B-CET (40-29)

CLUB HANDBOL 
AMPOSTA
Resultats. Aleví Mixt: 
Handbol La Garriga 6 - CH. 
Amposta 10. Infantil masculí:
BM. Barberà 35 - CH. Ampos-
ta 30. Infantil femení: Torro 
d’Agramunt 14 - CH. Ampos-
ta 12. Cadet femení: ICES H. 
Terrassa 23 - CH. Amposta 
“Naturebre” 27.

Mataró B-CET (40-29)

QUEROL, A 
LA SELECCIÓ 
CATALANA
David Querol Montañés 
del Club Handbol Amposta 
escollit per participar en l’en-
trenament del mes de maig 
de la SELECCIÓ CATALANA 
infantil masculina. Una bona 
notícia perquè feia moltes 
temporades que un jugador 
del club no anava amb la 
selecció. 

NOTÍCIES 
BREUS 

PREMIS ESPORTIUS
La Generalitat reconeix l’aportació de 
120 esportistes i entitats de les Terres de l’Ebre
Aquests guardons han 

premiat, d’una banda, la 
trajectòria dels forjadors Pili 
Zaragoza, Bernardino Roig 
i Cebrià Forcada, persones 
que s’han distingit per una 
aportació llarga i continuada 
al món de l’esport de les 
comarques ebrenques. 
A més, el Govern ha fet un sentit 
homenatge pòstum a Joan Obi-
ol i Jordi Rovira, dues persones 
vinculades a l’àmbit de l’esport, 
amb un impacte territorial i que 
malauradament ens han deixat 
recentment. També han tin-

gut una menció els esportistes 
ebrencs majors d’edat que l’any 
passat van assolir el primer lloc 
en Campionats de Catalunya o 
van pujar al podi en campionats 
d’Espanya i/o internacionals, 
juntament amb campions abso-
luts, en les diverses especialitats.
Al mateix temps, s’han recone-
gut dos clubs ebrencs que l’any 
passat van celebrar el 75è ani-
versari i nou entitats més que 
celebraren els 25 anys de la seva 
creació. Pel que fa als esportis-
tes federats amb èxits rellevants, 
s’han repartit 117 trofeus a cent 

homes i dones que han tornat 
a mostrar la vitalitat i la riquesa 
esportiva de les Terres de l’Ebre. 
El secretari general de l’Esport i 
de l’Activitat Física, Gerard Fi-

JESÚS
Nou èxit de la Jornada de Futbol Femení 
organitzada per la Federació Catalana 
El futbol femení viu el seu 

millor moment.
Com és habitual des de fa set 
anys, el dia 1 de maig és l’escollit 
per la Federació Catalana de Fut-
bol, dins del projecte #Orgullosa, 
per celebrar la Jornada de Fut-
bol Femení, en les 15 seus de la 
jornada. Passant-se de les 1.627 
participants de l’edició anterior a 
les 1.913, xifra rècord de les jor-
nades, que han gaudit i après al 
llarg de la jornada, algunes d’elles 
tastant per primer cop el futbol.
En clau ebrenca, més de 60 xi-
quetes han assistit a la VII Jorna-
da de Futbol Femení, al camp de 
la Santa Creu de Jesús. La Jorna-

da que enguany ha estrenat nova 
seu, a Jesús, ha tingut un gran 
acolliment per part del territo-
ri, nenes vingudes d’arreu de les 
Terres de l’Ebre han pogut gaudir 
d’una jornada tècnica i lúdica on 

han descobert gràcies a activitats 
preparades pels monitors i moni-
tores, com es el Futbol Femení de 
casa nostra.
La Delegació ebrenca de la FCF 
ha valorat molt positivament 

gueras, al costat de l’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé, i la 
representant territorial de l’Es-
port a les Terres de l’Ebre, Cinta 
Espuny, van presidir l’acte.

aquesta jornada que tot i que no 
incrementa nombre de partici-
pants manté l’èxit i es consolida 
un cop més a un territori en el 
qual apostem molt fermament 
pel futbol femení.
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· La setmana passada Don 
Ramon, expresident de la Ra-
pitenca va explotar amb una 
carta a Més Ebre. A mi em va 
estranyar que no la fes abans. 
Jo el comprenc: va estar més 
de deu anys com a president i 
ara li fa mal veure com aquest 
any el club dels seus amors pot 
baixar, cometent molts errors 
des de la seva marxa. Ell volia 
seguir com a president però 
en presentar-se Hernan es va 
apartar i no va voler anar a les 
urnes pel bé del club. Ara hi ha 
dubtes: parlarà a l’assemblea? 
O es tornarà a presentar per 
a ser president?. La Rapitenca 
necessita reflexió i unió.
· Dijous passat va haver-hi as-
semblea a la Sénia i l’actual 
junta va presentar la seva di-
missió. Però, si no hi ha un al-

tre candidat, seguirà la mateixa 
directiva pel bé del futbol se-
nienc. Molt lloable la feina del 
president Pau, de Boro, el mà-
nager general, i del gentleman 
Guillermo.
· El 2 de desembre li vaig dir a 
Ramon Sancho que preparés 
les maletes que aviat podria 
estar al primer equip. Fa unes 
setmanes ja va tenir l’oportu-
nitat de ser el míster però va 
decidir que no era el moment. 
Per la propera temporada pot 
ser el míster de la Rapitenca, 
amb Subi. El meu consell és 
que si no els deixen treballar a 
la seua manera durant 2 anys, 
els sugereixo que no fitxin. És 
més, la temporada propera, 
si no pugen, millor. Cal fer un 
projecte des de zero. Ramon 
és un mister de casa, bo i, a 

TOP SECRET

· Jornada amb 5 derrotes dels 
8 aspirants: Olimpic, Batea, Ca-
talònia, Santa Bàrbara i Aldeana 
van perdre. La pressió comença 
a notar-se.
· Així podria quedar la classifi-
cació a la jornada 34: Perelló 65 
punts; Flix i Aldeana 60, Jesús i 
Maria, Olímpic, Batea i Santa 
Bàrbara 59; Catalònia 58. Cada 
setmana l’actualitzaré. Crec 
que el Perelló quedarà campió 
i la lluita oberta estarà per la se-
gona plaça.
· En el partit Ametlla-Masden-
verge va haver-hi una picaba-
ralla entre dos jugadors i molta 
tensió, van saltar alguns espec-
tadors al camp... L’àrbitre va 
aturar el partit i tots al vestidor 
a calmar-se. Alguns es dutxa-

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA

CF CAMARLES

JO
AQ

U
IN
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M
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·  Cambrils i Rapitenca van 
guanyar. Es poden salvar? 
Possibilitats només un 10%, 
però jo crec en els miracles.
·  Una cosa mai vista: des del 
vuité classificat, hi ha nou 
equips implicats en el des-
cens.
·  Raül Teixidó només ha jugat 
11 partits i ja és el màxim go-
lejador del Camarles amb 11 
dianes.
· Ratxes negatives de l’Ampo-
lla i Amposta, en les dues úl-
times 6 jornades només una 
victòria. 
· Gran Gandesa. A la segona 
volta només 10 gols encai-
xats.
· El calendari que falta. Per la 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

més, gran persona. Subi tam-
bé és de la casa i ja amb ex-
periència. Un bon tàndem.
· Equips històrics com Morell i 
Torredembarra estan a 3a ca-
talana i els seguiran Torrefor-
ta, Reddis i Vila-seca. Els cinc 
van estar a la 1a Catalana fa 
poques temporades.
· Per fi la Federació espanyola 
desperta i proposa dues ho-
res sense futbol de Primera 
divisió per afavorir als clubs 
modestos. Jo en faria 3 i no 
només diumenges, també 
dissabtes.
· L’Ascó va pujar a Tercera di-
visió perquè va adquirir la pla-
ça del Benavent. La pregunta 
és: per què cap directiu del 
Tortosa, Amposta o Rapiten-
ca van parlar amb l’Ascó per 
estudiar adquirir la plaça?.

promoció d’ascens: 
CATLLAR: Pobla B, Tortosa, 
Gandesa i Ampolla.
TORTOSA: Canonja, Catllar, 
Camarles i Valls.
· Calendari per al descens 
(tenint en compte possibles 
compensacions):
AMPOSTA: Reddis, Pastoreta, 
Vendrell i Torreforta
CANONJA: Tortosa, Gandesa, 
Ampolla i Vendrell
LA SÉNIA: Camarles, Valls, 
Móra la Nova I Ulldecona
ULLLDECONA: Torreforta, Vi-
la-seca, Riudoms i La Sénia
POBLA: Catllar, Camarles, 
Valls i Móra Nova
MORA LA NOVA: Vila-seca, 
Riudoms, La Sénia i Pobla.

ven.  Però el partit va continu-
ar després de 30 minuts parat. 
Des Masdenverge apunten que 
s’havia de suspendre.
· Calendari per a l’ascens:
PERELLÓ:  Aldeana, S Jaume, 
Batea i Godall. 
BATEA: Corbera, J i Maria, 
Perelló i Olímpic .
CATALÒNIA:  La Cava, Flix, Ra-
pitenca B i Santa Bàrbara. 
ALDEANA:  Perelló, Olímpic, 
Alcanar i Roquetenc.
FLIX: Roquetenc, Catalònia, 
Ametlla i R Bítem.
OLIMPIC: Santa Bàrbara , Alde-
ana, San Jaume i Batea 
S BÀRBARA:  Olimpic, Alcanar, 
Roquetenc i Catalònia 
J i MARIA:   San Jaume, Batea, 
Godall i Corbera.

EQUIP DE LA JORNADA

Celebracions de l’Ebre Escola després de la vital victòria a Arnes, la qual els aproxima a l’ascens. Demà poden consumar-lo. 

  ROGERIO
 (Godall)

EDGAR
(la Cava)

HUGO 
(Rapitenca) MARCEL GUIU

(Sant Jaume)

  CARLOS CABRERA
 (Camarles)MARC BLAS

(Rapitenca)

MARC BLANCH
(Gandesa)

JACK CID
(Perelló)

 POL BENITO
 (Tortosa)

PAEZ
(Ulldecona)

VILARROYA
(R Bítem)

BORRÀS
(J i Maria)

 FAGES
 (Ametlla)
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PREPARACIÓ:

CARQUINYOLIS 

INGREDIENTS  

• 100g d’ametlles crues 
(amb pell)

• 150g de farina
• 100g de sucre
• 1 ou
• Ratlladura de llimona
• 1 culleradeta de llevat en 

pols
• Canyella en pols
• 1 rajolí de vermut (opcio-

nal)

al forn uns 5 minuts més, fins que 
agafin color.
Bon profit!

Barrejar amb les mans tots els 
ingredients excepte les ametlles. 
Afegir les ametlles i fer dues tires 
llargues d’uns 3cm d’ample per 
1cm d’alçada. Posar-les a una 
plata de forn coberta amb paper 
de forn i pintar-les amb ou batut. 
Coure-ho al forn a 180º uns 25 
minuts. Treure la plata del forn, 
tallar els carquinyols al biaix d’1 
cm de gruix i tornar-los a posar 
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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

112

TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Amb Saturn re-
trògrad en aquest 
moment, pots sentir 
que vius un temps 
de certa espera. Si 
estàs pendent d’una 
resolució o carta im-
portant, has de tenir 
un xic de paciència.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol transitant pel 
teu sector de la llar 
i la família s’alia per 
un bon aspecte amb 
Neptú a la Casa II. 
La connexió amb 
els teus, et reforça 
l’estima. Ajudes 
mútues.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb Mercuri i el 
benefactor Venus 
transitant per la teva 
Casa V, pots tenir 
algun admirador 
que es donarà a 
conèixer. Es desper-
ta l’interès a pro-
moure els talents.

escorpí
24/10 al 22/11

Si tens una relació 
de parella, pots 
entrar en una etapa 
més estable. En el 
sector laboral es 
mouen coses, però 
per poder accedir-hi 
has de deixar la zona 
de confort.

balança
24/09 al 23/10

Germans i família 
en general, es fan 
presents amb els 
trànsits actuals. Pot 
ser per resoldre 
alguna qüestió 
patrimonial o arribar 
a acords i entrar en 
una nova etapa.

àries
21/03 al 20/04

Lluna, Mercuri i 
Venus, transiten pel 
teu signe i propicien 
que et moguis pel 
que t’agrada. Atraus 
mirades i no et man-
quen els admiradors. 
El teu discurs és 
eloqüent.

cranc
22/06 al 23/07

Diversos planetes 
connecten la Casa 
de la parella amb el 
sector professional. 
Si fa temps que tre-
balles amb la parella 
es pot convertir en 
una col·laboració 
més sòlida.

verge
24/08 al 23/09

En aquests dies, et 
pot tocar guardar 
un secret o bé sen-
tiràs que has de ser 
curós amb el que 
dius respecte a un 
assumpte familiar. 
La prudència serà 
un bon aliat.

taure
21/04 al 21/05

Gaudeixes de la soli-
tud, de fer les coses 
al teu aire, trobant 
la pau a la llar i ja no 
admets intromis-
sions. Possibles dies 
de desplaçaments 
per gestions buro-
cràtiques.

peixos
20/02 al 20/03

El trànsit del Sol per 
la Casa III, aspectant 
a Neptú, et pre-
disposa a resoldre 
problemes econò-
mics. L’ànim també 
millora, i si vens 
d’uns dies difícils, 
retrobes la pau.

lleó
24/07 al 23/08

L’aspecte de Mercuri 
amb Mart propicia 
que la teva ment 
funcioni a ple rendi-
ment. Compte amb 
les discussions amb 
germans, que poden 
pujar de to per coses 
sense importància.

bessons
02/05 al 21/06

Si tenies assumptes 
legals pendents, es 
poden moure nova-
ment. El trànsit de 
Júpiter retrògrad pel 
sector de la parella, 
afavoreix el retroba-
ment i les segones 
oportunitats.

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

EL PORT DE L’AMETLLA DE MAR,
UN PORT INTEGRAT 
A LA SEVA VILA

La urbanització feta per 
Ports de la Generalitat entre 

el moll de Llevant i la platja 
de l’Alguer al port de l’Ametlla 
de Mar, dona continuïtat al 
passeig marítim i finalitza 
la integració de la façana 
portuària amb el casc urbà. 
L’actuació, situada en un espai 
de la zona de servei del port, 
ha tingut un cost de 523.000 
euros.

El projecte ha modernitzat el 
front portuari amb la creació de 
nous accessos per als vianants, la 
millora de la mobilitat a peu i ro-
dada i la reordenació de la zona 
de dalt de l’Alguer amb nous es-
pais per a l’ús ciutadà.

Renovació de la zona nord 
de la platja de l’Alguer
L’adequació de la zona nord de 
la platja de l’Alguer ha suposat 
la creació d’una nova plaça amb 
grades i nous espais per a activi-
tats ciutadanes, des d’on els visi-
tants poden gaudir de la mar. En 
aquest espai, s’han restaurat la 
glorieta i els baròmetres per me-
surar la pressió atmosfèrica.
 
La plaça s’ha dotat de palmeres, 
parterres, zones verdes i mobi-
liari urbà. Així mateix, les grades 
s’han il·luminat amb làmpades de 
diferents colors amb tecnologia 
LED, per estalviar consum ener-
gètic. Aquesta il·luminació dona 
una singularitat al conjunt urba-
nitzat com un nou distintiu de la 
vila.
 
Per altra banda, el local de la 
Creu Roja també s’ha ordenat i 
enjardinat per integrar-lo al nou 
entorn.

Millora de la mobilitat
La calçada del passeig marítim 
que va des de la intersecció del 
carrer Batlle Pijoan fins al moll de 
Llevant del port de  la Cala s’ha 
restaurat amb diferents tipolo-
gies de paviments per separar el 
trànsit rodat del pas de vianants. 
Per potenciar la mobilitat, s’ha 
eixamplat la vorera en el seu re-

corregut i s’ha allargat fins a l’en-
trada del moll de Llevant, i s’han 
definit set nous passos per a vi-
anants.
 
A més, la zona d’entrada al mur 
del dic de recer i el pipicà s’han 
adequat per donar continuïtat al 
passeig de l’Alguer.

De nou, una rosa dels vents
La placeta d’ús veïnal que hi ha 
a la part superior del passeig s’ha 
arranjat amb arbrat, parterres, 
enllumenat i senyalitzacions. A la 
placeta, s’ha creat una rosa dels 
vents que marca els rumbs de 
procedència dels vents, per re-
memorar la que ja hi havia hagut 
anys enrere.

Un petit espai ciutadà
La terrassa que ocupava el res-
taurant l’Alguer, un espai de Ports 
de la Generalitat  que havia fina-
litzat la seva concessió i a la qual 
el concessionari havia renunciat, 
s’ha enderrocat per fer-hi un pe-
tit espai per a la ciutadania. Men-
trestant, el concessionari manté 
el restaurant. Així, el nou espai 
s’ha dotat de mobiliari urbà i d’un 
plafó informatiu de la història del 
port de l’Ametlla de Mar, fet per 
l’historiador de l’Ametlla de Mar, 
Xavier Figueres.

“MILLORA DE LA 
MOBILITAT A PEU 
I RODADA I LA 
REORDENACIÓ DE 
LA ZONA DE DALT 
DE L’ALGUER AMB 
NOUS ESPAIS PER 
A L’ÚS CIUTADÀ”


