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Terres de l’Ebre. Tortosa anuncia noves
excavacions davant la Catedral, per
determinar-ne el valor arqueològic. P4

Esports. El Club Patí l’Aldea revalida el títol:
campió d’Espanya de Patinatge Artístic
Grups Xous Grans i Petits.                     P11

Terres de l’Ebre. El ple d’Amposta aprova
ajudes a l’IBI, “que beneficiaran fins a
3000 famílies”.  P5
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JxSí es divideix en la votació que insta Tortosa a retirar el monument franquista de la batalla de l’Ebre. El Parlament aprova la moció per retirar-lo d’immediat

Durant tot aquest mes de març, la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha endegat una campanya de recollida de firmes
per traslladar al Síndic de Greuges, Rafel Ribó, la petició que intervingui contra el Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre (PHE).
El Més Ebre se suma a la recollida de signatures. La nostra oficina del c/ Cervantes 13, a Tortosa, serà a partir de
dilluns dia 7 un punt de recollida que durarà fins diumenge 3 d'abril. D’altra banda, la plataforma també ha celebrat que
alguns ajuntaments se sumaran a la denúncia que es presentarà contra el PHE al Tribunal Suprem abans del 19 de març. A
la foto, el portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, a la redacció de Més Ebre. P3

La PDE recollirà firmes aquest març per 
reforçar l'actuació d'ofici del Síndic de Greuges 

Junts pel Sí s’ha dividit en la votació sobre el monument franquista plantejada per la CUP, que va quedar aprovada per un sol vot de diferència, ahir al Parlament. Segons informació
d’ACN, els diputats convergents, en boca de Meritxell Roigé, han defensat que els tortosins decideixin sobre el tema en una consulta. Però la majoria d’independents de JxSí han votat
a favor d’instar l’ajuntament de Tortosa a retirar “immediatament i sense cap mena de consulta” el monument. Carles Puigdemont, Neus Munté, Jordi Turull i la gran majoria de CDC
ha votat en contra, mentre que Oriol Junqueras, Marta Rovira, Toni Comin, Dolors Bassa, Germà Bel i la majoria de diputats d’ERC s’han abstingut. Foto: EbreDrone P2 i 3
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55.000 lectors 

Esquerra Republicana
vol que es retiri el
monument franquis-
ta de la ciutat de
Tortosa i així ho
defensarà en la con-
sulta popular que
s'ha de realitzar el
proper mes de juny a
la localitat. I, per aquest motiu, avui els diputats d'Esquerra Republicana
al Parlament que formen part del grup de Junts pel Sí han decidit abs-
tenir-se en el punt que hi feia referència de la moció sobre memòria
històrica que ha presentat la CUP. La moció instava a retirar d'immediat
el monument i Esquerra creu que haurà de ser la ciutadania qui ho deci-
deixi en la consulta. Els regidors d'Esquerra Republicana -juntament
amb la majoria de regidors del consistori- van votar fa poques setmanes
en un ple de l'Ajuntament de Tortosa la realització d'una consulta popu-
lar al municipi, perquè els ciutadans decideixin si volen retirar el monu-
ment franquista que hi ha al mig del riu Ebre. Malgrat estar a favor de
la retirada del monument, Esquerra considera que respectant la decisió
del consistori, cal que sigui la ciutadania qui en prengui la decisió i no el
Parlament. Ara bé, Esquerra es mostra a favor que es retiri el monòlit i,
per tant, farà campanya perquè els ciutadans de Tortosa votin a favor
de treure el monument.

Esquerra defensarà retirar el monument 
franquista de Tortosa a 

la consulta popular del juny

Darrera hora

Editorial
I tu... ja has signat?

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, a partir de la trobada que va tenir amb el Síndic de Greuges de Catalunya (Rafel Ribó), uns dies abans de la manifes-
tació d’Amposta el dia 7 de febrer, va decidir engegar una campanya de recollida de signatures per demanar al Síndic de Greuges la seva intervenció a
tots els nivells possibles per fer que es retiri aquest Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre.
El Més Ebre se suma a la recollida de signatures. La nostra oficina del carrer Cervantes 13, de Tortosa, serà a partir de dilluns dia 7 un punt de recollida
que durarà fins diumenge 3 d'abril. Vinga, no et quedes sense firmar! 

La regidoria de Mitjans de Comunicació ha informat del nou logotip del
poble de l’Aldeana, redissenyat “per a una usabilitat òptima, a diferents mi-
des i formats. La marca Ajuntament de l’Aldea haurà d’existir a molts esce-
naris i mitjans: papereria, pàgines web, xarxes socials, uniformes,
vehicles...Per aquest motiu  s’ha apostat  per la millora de la presentació de
l’escut ,conservant alhora la identitat”. Simon Falcó, Tinent Alcalde: “amb la
instal·lació de les dos pantalles informatives de gran format i ara amb el nou
redisseny de l’escut  del poble, estem modernitzant la imatge de cara a les
noves tecnologies”. El logotip permetrà un petit estalvi alhora d’imprimir pa-
pereria per estar dissenyat a una tinta. No ha estat fet per substituir l’insti-
tucional, s’utilitzarà en un àmbit informatiu per tots els documents oficials,
xarxes socials i webs, “però l’institucional aprovat pel plenari 30 anys enre-
re, igual que la bandera, continuaran actius” .

L’Ajuntament de l’Aldea presenta 
el redisseny de l’escut del poble

“No substituirà l’institucional, s’utilitzarà en un àmbit informatiu”

Entrega de la Medalla
Centenària a

Concepció Garcia
L’ul ldeconenca
C o n c e p c i ó
Garcia ha rebut
la Medalla
Centenària de la
Generalitat per
haver complert
els 100 anys.
Màrius Pons, en
representació del
departament de
Benestar i Família, li va fer entrega de la
medalla commemorativa "Cent Anys de
Vida". Núria Ventura i Cati Brusca, en
nom de l'Ajuntament d'Ulldecona, la van
obsequiar amb un llibre sobre la història de
les oliveres mil·lenàries.
La Residència L’Onada Ulldecona, on
actualment resideix Concepció, va prepa-
rar l’acte i l’homenatjada es va mostrar
molt emocionada i agraïda.
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La PDE recollirà firmes aquest març per
reforçar l'actuació d'ofici del 

Síndic de Greuges 
Presentarà denúncia al Tribunal Suprem abans del 19 de març

Carme Forcadell, Raül Romeva, Lluís Llach, Eduardo Reyes i la
majoria d’independents de JxSí han votat a favor d’instar l’ajun-
tament de Tortosa a retirar “immediatament i sense cap mena de
consulta o dilació” el monument franquista commemoratiu de la
batalla de l’Ebre situat al pont de la Cinta. Tal com informar
l’ACN, Carles Puigdemont, Neus Munté, Jordi Turull i la gran ma-
joria de CDC ha votat en contra, mentre que Oriol Junqueras,
Marta Rovira, Toni Comin, Dolors Bassa, Germà Bel i la majoria
de diputats d’ERC s’han abstingut. JxSí s’ha dividit en la votació
sobre el monument franquista plantejada per la CUP, que ha que-
dat aprovada per un sol vot de diferència. Els diputats conver-
gents, en boca de Meritxell Roigé, han defensat que els tortosins
decideixin sobre el tema en una consulta. La CUP, PSC i Catalun-
ya Sí Que Es Pot han votat a favor de la retirada immediata, el
PPC en contra i C’s s’ha abstingut.

JxSí es divideix en la votació que insta Tortosa a
retirar el monument franquista de la batalla de l’Ebre

Votació plantejada per la CUP, i que ha estat aprovada al Parlament per un vot

Una delegació del consell comarcal de la Ribera d’Ebre,
encapçalada per la seua presidenta, Gemma Carim, es va
reunir dimarts a la tarda a Barcelona amb el secretari
general d’Hisenda, Lluís Salvadó, per tractar com es ges-
tionarà l’impost que grava el Govern a les centrals nucle-
ars catalanes. Segons informa ebredigital.cat, el Govern
es compromet a què l’impost nuclear ja comenci a rever-
tir aquest mateix any als territoris amb centrals. A més, la
Ribera ha arrencat el compromís que dos terceres parts
dels diners aniran directament a la comarca. Això voldria
dir que dels més de 4,5 milions d’euros anuals que es cal-
cula rebre de l’impost, uns tres podrien ser per a la Ribera.
Amb tot, la presidenta ha volgut ser prudent a l’assegu-
rar que “encara s’està confeccionant el reglament per a
la seua implantació i, per tant, no està determinat com es
repartirà l’impost”. Carim, però, ha volgut incidir en què
tots els diners han de servir per a la “reactivació econò-
mica de la comarca”.

Ribera d'Ebre: compromís per
rebre el 66% de la inversió

procedent de l’impost nuclear

EN UN MINUT

*EL PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA a
l’Ajuntament de Tortosa
ha anunciat que “sem-
bla ser que s’inicia el
procés per a que Tortosa
finalment tingui piscines,
i això ho sabem perquè
ens han convocat a dues
comissions informatives
en les que, amb noctur-
nitat i alevosia, i amb
l’excusa de la plurianua-
litat del projecte de
reforma del Pont de
l’Estat, se’ns informarà
d’un endeutament de
586.000 € per a la cons-
trucció de les piscines
per a l’any 2016”, ha
manifestat Enric Roig,
qui ha afegit que “tot i
això hem de dir que
encara no existeix pro-
jecte ni informació prè-
via, únicament sembla
ser que s’ha redactat un
estudi tècnic per part de
la GUMTSA sense que
l’haguem vist”. 

*RECUPEREN EL BOSC
DE RIBERA en un tram
de 200 metres del marge
dret de l'embassament
de Flix.

*L’OFICINA COMAR-
CAL DE CONSUM DE
LA RIBERA D’EBRE va
portar a terme, durant
l’any 2015, un total de
912 actuacions, les quals
comprenen assessora-
ments jurídics, tramita-
ció de queixes, reclama-
cions i arbitratges. Si
tenim en compte que el
nombre d’actuacions de
l’any anterior va ser de
694, es detecta un
important increment en
l’activitat d’aquest servei
comarcal adreçat a la
defensa dels drets del
consumidor.

Més
notícies

La cooperativa de l'Aldea rebutja
el contracte proposat per Actel

“És inacceptable i lesiu"

Les expectatives de via-
bilitat de la cooperativa
de l'Aldea es compliquen
després que no ha pros-
perat el contracte amb el
grup cooperatiu lleidatà
Actel que es va compro-
metre a adquirir i comer-
cialitzar les verdures i
hortalisses dels socis de
l'Aldea si l'entitat supe-
rava el conveni amb els
creditors. Segons ja
explicat la presidenta de
la Cooperativa de
l'Aldea, Montse Llosa,
en declaracions a l'infor-
matiu 'Catalunya al dia
Tarragona i l'Ebre' de
Catalunya Informació, el
contracte amb Actel va
arribar al setembre amb
unes condicions "inac-
ceptables i lesives" per a
l'entitat associativa del
Baix Ebre. El futur de la
cooperativa penja d'un

fil sense el conveni de
comercialització que
havia d'atreure nous
productors i després d'un
hivern de grans pèrdues
a causa de la falta de
fred. 
Informació d’ACN

Durant tot aquest mes de
març, la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE) ha
endegat una campanya de
recollida de firmes per
traslladar al Síndic de
Greuges, Rafel Ribó, la
petició que intervingui
contra el Pla Hidrològic de
la conca de l'Ebre (PHE)
"davant les institucions
europees i comunitàries" i
perquè demani al Ministeri
d'Agricultura la revisió dels
cabals ecològics i de les
hectàrees de regadiu que
preveu el pla. Segons
ACN, la PDE es mobilitzarà
perquè se'n recullin "uns
quants milers" i aprofitar
que el Síndic tindrà un
paper rellevant els propers
mesos a les institucions
europees. La plataforma
també ha celebrat que
alguns ajuntaments se
sumaran al recurs que es

presentarà contra el PHE al
Tribunal Suprem abans del
19 de març. La setmana
vinent es coneixeran quins
són els consistoris que
donen suport a la denún-
cia. La Plataforma en
Defensa de l'Ebre ha cele-
brat que uns quants ajun-
taments ebrencs se suma-
ran al recurs contenciós
que presentarà la platafor-

ma al Tribunal Suprem
(TS). La data límit és el 19
de març, dos mesos des-
prés de la presentació al
Butlletí Oficial de l'Estat
(BOE) de l'aprovació de la
revisió del PHE. També
l'ONG Depana hi partici-
pa. La PDE ha retirat el
recurs que havia presentat
el 2014 per evitar que s'ar-
xivi la nova demanda. 

FOTO: SERGI QUERALT
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Els Mossos d'Esquadra
van detenir el passat 23 de
febrer dos homes, veïns de
Tortosa de 30 i 40 anys
–tots dos de nacionalitat
marroquina-, com a pre-
sumptes autors de tres ro-
batoris amb força en cases
de camp, de segona re-
sidència, del terme munici-
pal del Perelló. 
Segons ACN, els fets de-

nunciats pels respectius
propietaris haurien tingut
lloc entre els passats dies 14

i 15 d'aquest mes. En els
tres casos, els lladres van
forçar les portes per entrar
als immobles i sostreure ei-
nes de camp i de taller, elec-
trodomèstics, bateries i pa-
rament de la llar. El
comunicat policial subratlla
que la col·laboració ciuta-
dana i la col·laboració amb
els vigilants municipals del
Perelló va resultar clau per
poder recuperar, finalment,
una part dels objectes sos-
trets i retornar-los als seus

propietaris. 
Els detinguts, amb ante-

cedents per fets similars,
van quedar en llibertat amb
càrrecs després de passar a
disposició del jutjat de Tor-
tosa el passat dia 25 de fe-
brer.
Els robatoris en cases de

camp i, en gerenal, en co-
merços al territori no s’atu-
ren, malgrat la intervenció
policial en bona part d’ells. 

Dos detinguts per robar en tres cases de
camp del terme del Perelló

La col.laboració ciutadana va ser clau

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a lici-
tació la redacció del projecte de seguretat viària a la C-12,
entre Tortosa i Aldover. El projecte consisteix en la reor-
denació dels accessos a l’Eix de l’Ebre en un tram de 2,2
quilòmetres situat entre l’accés nord de Jesús (PK 21,2) i
l’inici del terme municipal d’Aldover (PK 23,4). L’actuació
té un cost previst de 350.000 euros. 
Amb aquest projecte s’estudiarà la construcció de ca-

mins paral·lels a la carretera per agrupar els diferents ac-
cessos i camins agrícoles existents. En concret s’estudia-
ran els problemes a l’accés situat al punt quilomètric 21,9
(granges Fabra) i la connexió d’aquest amb l’existent a la
cruïlla de l’accés nord a Jesús. En aquest tram de la C-12
hi ha una mitjana de 7.111 vehicles/dia.

Redacció del projecte de
seguretat viària a la C-12 

EN UN MINUT

*LA CARRETERA C-12
quedarà completament
tallada al trànsit el pro-
per dissabte 5 (a partir
de les 8 hores) i diumen-
ge 6 de març al seu pas
per Tortosa, amb motiu
de les obres de canalitza-
ció d’aigües pluvials que
la Generalitat està fent
per resoldre els proble-
mes d’inundabilitat que
es produeixen sota el
pont de la via verda.
*LA CONSELLERA
MERITXELL SERRET
reclama al Ministeri
d'Agricultura els paga-
ments pendents per la
lluita contra el caragol
maçana. El Ministeri té
pendent el pagament de
459.000 euros en con-
cepte d'actuacions al riu
Ebre i fons de la UE.
*IBEROLEI, EL MILLOR
OLI DE LES TERRES DE
L'EBRE. L'oli produït per
Agrícola del Camp a
Santa Bàrbara ha rebut la
distinció en el marc de la
Fira de l'Oli de Jesús, el
cap de setmana passat. 

*UN JOVE DE SANT
BÀRBARA, Arnau Roé,
crea una APP per conèi-
xer les plantes del Port.
l’APP per a Android, que
es diu ‘Plantes del Port’,
permet reconèixer mig
centenar d’espècies
representatives de la
zona, segons ha infor-
mat La Plana Ràdio.

*AQUEST ANY ES
FARAN A LA RÀPITA,
per primera vegada,
tractaments contra el
mosquit tigre, espècie
invasora asiàtica que es
va detectar a Espanya el
2004 i que en els últims
anys s’ha extés per la
costa de l’Ebre provinent
del Baix Llobregat.

Més
notícies

Entre Tortosa i Aldover

L'Ajuntament de Tortosa anuncia noves 
excavacions davant la Catedral 

Per determinar la importància arqueològica de l’espai

Una vegada finalitzats els
primers sondejos arque-
ològics, l'Ajuntament de
Tortosa es disposa ara a
iniciar una excavació més
àmplia per determinar
quines són les restes que
s'amaguen al solar que
separa la Catedral del riu
Ebre i quina és la seva
importància patrimonial.
Segons nota de
l’Ajuntament, el projecte
urbanístic del nou espai
públic que el consistori
vol construir en aquest
punt del centre històric es
redactarà en base al
resultat d'aquestes pros-
peccions arqueològiques.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat
de la 1a tinent d'alcalde,
Meritxell Roigé, i del res-
ponsable dels sondejos
arqueològics realitzats en
aquest espai, Jordi Diloli,

han explicat alguns
detalls de les troballes
sorgides fins ara i amb
quina hipòtesi es treballa.
L'equip de govern muni-
cipal porta al proper Ple
ordinari del mes de març
una modificació pressu-
postària per import de
90.000 euros per tal de
finançar el cost d'aquest
projecte. L'objectiu és
mantenir el calendari pre-
vist inicialment, amb la
finalització de les excava-
cions durant els propers
mesos per tal de poder
redactar i licitar el projec-
te constructiu del nou
espai públic dins d'aquest
exercici i poder executar-
lo durant 2017.
L'arqueòleg Jordi Diloli ha
explicat que els sondejos
realitzats recentment han
permès localitzar tot un
seguit d’estructures data-

des entre el segle XX i l’è-
poca romana.
D’aquestes, "cal destacar
dues línies de muralla del
sector occidental de la
ciutat de Tortosa, una del

segle XIV, que ja se supo-
sava que apareixeria, i
l’altra d’època andalusí,
que si bé per lògica havia
de situar-se en aquest
punt, no hi havia cap

indici material de la seva
existència. Aquesta forti-
ficació apareixia aprofi-
tant una estructura mura-
ria més vella, possible-
ment d’època romana”.
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EN UN MINUT

*EL GOVERN HA NOME-
NAT AQUEST DIMARTS
ANNABEL MARCOS
directora de l’Institut de
Seguretat Pública de
Catalunya.
*EROSKI continua el seu
pla de sanejament. El grup
de distribució basc ha
anunciat aquest dilluns la
venda dels seus hipermer-
cats a Catalunya "per con-
centrar-se en el desenvolu-
pament de Caprabo".
Segons aclareix Eroski, la
cadena francesa Carrefour
ha comprat un total de 36
hipermercats a diverses
regions d'Espanya. A
Catalunya, els establiments
venuts són els de Cornellà,
Sant Cugat, Terrassa i
Amposta. 
*EL MERCAT DELS
DIMARTS D’AMPOSTA
estrena ubicació. Es modifi-
quen alguns carrers, per
garantir la seguretat i facili-
tar el trànsit i dinamitzar
comercialment el centre de
la ciutat.

Més
notícies

Promoure la redistribució
econòmica i alleugerir la
fiscalitat als ciutadans.
Aquests són dos del objec-
tius que s’ha proposat
l’Ajuntament d’Amposta
en aquest mandat i per
això dilluns a la nit el ple
del consistori va aprovar
una moció per millorar les
ajudes a l’impost de l’IBI
sobre l’habitatge habitual.
Segons Adam Tomàs, l’al-
calde d’Amposta, al vol-
tant de 3.000 famílies del
municipi es beneficiaran
d’una rebaixa que pot arri-
bar al 10% en el cas dels
habitatges amb un valor
cadastral igual o inferior al
42.000 euros. “Volíem
crear una subvenció que
pogués afavorir només els
habitatges habituals amb
una valor cadastral màxim
de 42.000 euros i deixar-
ne al marge els grans pro-
pietaris d’immobles, que

en aquests moments són
les empreses immobiliàries
vinculades a grans entitats
bancàries”, ha comentat
l’alcalde. D’altra banda,
des del punt de vista polí-
tic, Tomàs també ha volgut
posar èmfasi “en una nova
manera de fer política
local” en la qual el govern
municipal “pot aplicar i

tirar endavant amb abso-
luta normalitat institucio-
nal iniciatives que arriben
dels partits de l’oposició”. I
és que la proposta de
millora de les ajudes a l’im-
post de l’IBI va ser una
proposta del regidor per
Plataforma per Catalunya,
German Ciscar.
www.ebredigital.cat

Cinc persones que pateixen algun trastorn mental sever i
estan en risc d'exclusió han estat els encarregats, a través
de la Fundació Pere Mata, de netejar l'arbrat i el camí i
estassar el bosc de ribera. Així s'ha tornat a habilitar el pas
de bicicletes i vianants en aquest tram, d'11,3 quilòmetres,
d'aquesta via d'interès natural i turístic. El president de la
Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el director territo-
rial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, han visitat
aquest dimarts el tram del camí de sirga.
D’altra banda, la Diputació enllestirà per a l'estiu tot el
condicionament d'un tram de la carretera TV-3405 fins a
la platja dels Eucaliptus. Amb una inversió propera als 3
MEUR, l'ens supracomarcal està executant l'obra en dos
fases. La primera, amb un pressupost d'1,5 MEUR, ha
estat inaugurada aquest dimarts pel president de la
Diputació, Josep Poblet, que ha visitat, amb l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs, els treballs d'execució de la
segona. Suposarà una inversió d'1,3 MEUR.  

El ple d'Amposta aprova
ajudes a l'IBI 

Cinc treballadors en risc
d'exclusió recuperen el tram

de l'antic camí de sirga

“Que beneficiaran fins a 3000 famílies”
Entre Amposta i Sant Jaume

El senyor Arnau està assegut a una taula
del menjador de la residència L’Onada
Deltebre. S’està menjant el primer plat del
dinar i sembla que li agrada. L’Arnau
pateix una demència i no és capaç de
manifestar per si sol les seves preferèn-
cies. Per això està la Marta a prop seu,
una mapadora (persona formada en
DCM) del centre que porta des de prime-
ra hora del matí observant-lo i prenent
notes de tot allò que li causa malestar i
benestar, per elaborar després un mapa
sobre ell.
El mapa és l’eina principal del Dementia
Care Mapping (DCM), la metodologia
d’observació intensiva i detallada a temps
real que permet treballar amb persones
amb demència que resideixen en entorns
assistencials especialitzats.
Per fer un mapa, la Marta ha de realitzar
una observació d’unes 6 hores del resi-
dent, fixant-se i apuntant tots els detalls.
Va fent anotacions cada 5 minuts sobre
l’estat d’ànim i implicació del resident; així
com també de quina ha estat l’activitat
predominant durant aquest període.
Observa també si rep interaccions per
part del personal que l’atén, les avalua i
determina quina repercussió tenen
damunt del resident. 
Amb tot aquest recull de dades i conduc-
tes, la Marta obté després un valor d’à-
nim–implicació–recull d’activitats..., que
determinarà el grau de benestar que

manifesta el senyor Arnau, i també per-
metrà establir les pautes d’actuació per
enfrontar i gestionar l’evolució de la
malaltia.
Exemples com aquest són els que van
posar en comú la quarantena de profes-
sionals de L’Onada Serveis, molts d’ells de
centres de les Terres de l’Ebre, que va
assistir dimarts a Tarragona a una forma-
ció exclusiva impartida per Alzheimer
Catalunya Fundació, l’única organització
a nivell estatal que té delegada la forma-
ció en DCM a professionals. Aquesta
metodologia va ser desenvolupada per
dos professor de la Universitat de
Bradford (Regne Unit) a finals dels anys
80 i actualment es treballa amb ella a més
de 15 països.
El DCM està pensat perquè les persones
amb un deteriorament cognitiu que no
poden expressar el que necessiten o com
se senten, se’ls pugui proporcionar un
millor nivell de benestar mitjançant l’ob-
servació. Marta Arlandes fa 3 anys que és
mapadora a L’Onada Deltebre i reconeix
que és una experiència que “omple com
a persona” perquè li permet posar-se a la
pell del resident i apropar-se a ell a través
de la vida emocional. El DCM és una
“eina transversal que funciona indepen-
dent del grau de deteriorament de la per-
sona”, tal com defineix Elena Fernández,
encarregada de formació i consultoria
d’Alzheimer Catalunya, on és l’equip qui

“es mou al voltant de la persona,
fixant-se en ella i en el seu context, no
en la demència”.
Amb aquest enfocament, el DCM
s’usa com a directriu en el desenvolu-
pament de l’atenció centrada en la
persona, una nova perspectiva de tre-
ball implantada a tots els centres de
L’Onada que valora de forma priorità-
ria a les persones, intentant que desen-
volupin de la manera més autònoma
possible el seu projecte de vida i procu-
rant obtenir sempre el seu benestar.

DCM, l’eina de referència per treballar amb 
persones amb demència
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L’Ajuntament de la Ràpita
sol·licita a l’Estat la cessió d’ús

de l’edifici del Sindicat
Moció aprovada al ple ordinari

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel Andreu, i el director del
Centre Associat de la UNED a Tortosa, Josep Maria Franquet, han signat aquesta
setmana un conveni de col·laboració en representació d’ambdues institucions per
fomentar l’accés a la cultura i el coneixement de les persones majors de 55 anys.
Aquest conveni  estableix que l’ens comarcal col·laborarà amb la iniciativa deno-
minada UNED Sènior, un programa formatiu adreçat a majors de 55 anys que
inclou temes d’actualitat i estratègies de desenvolupament personal. En aquest
sentit, el  Consell Comarcal becarà els alumnes d’UNED Sènior per contribuir a
finançar el cost de la matrícula i, a la vegada, cedirà els espais propis de la institu-
ció per a aquelles activitats relacionades amb aquesta iniciativa o  amb l’activitat
general del centre associat de la UNED a Tortosa.
El director del  Centre Associat de la UNED, Josep Maria Franquet, ha agraït aques-
ta col·laboració del Consell Comarcal i ha animat l’ens a divulgar entre els munici-
pis de la comarca l’oferta cultural i de coneixement que representa la UNED Sènior.
Per la seva part, el president de l’ens, Daniel Andreu, ha valorat aquesta iniciativa
adreçada a la gent més gran de la comarca que proporciona nous aprenentatges i
un millor coneixement de l’entorn cultural.
A l’acte de signatura també hi han estat presents el vicepresident del Consell
Comarcal, Enric Roig, i el representant de l’associació UNED Sènior a Tortosa, Jordi
Bonilla.  

‘Guanya visibilitat a la xarxa’
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha programat, a través del projecte Baix Ebre
Avant, un cicle de set seminaris per fomentar entre les empreses dels sectors turís-
tic i agroalimentari de la comarca la creació d’una estratègia empresarial online.
Amb el nom de ‘Guanya visibilitat a la xarxa’, aquest cicle pretén que les empre-
ses elaborin una estratègia online competitiva i innovadora amb l’objectiu d’incre-
mentar vendes i crear llocs de treball en un futur.

Les Terres de l'Ebre sumen el setè trimestre consecutiu de creixement en l'afiliació a la Seguretat Social. Segons les dades
obtingudes en el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre del darrer trimestre del 2015, elaborat
per la URV, en els darrers mesos l'afiliació a la Seguretat Social al territori va créixer un 2,7%, arribant als 48.321 cotit-
zants. 
Aquest cop, la indústria, amb un 4,7%, i els serveis, amb un 2,7%, han estat els sectors amb millor comportament,
sobretot en la categoria d'oci i hostaleria. Per contra, la construcció, després de dos trimestres de bonança, torna a des-
truir llocs de treball en el global de les Terres de l'Ebre. El butlletí també analitza la qualitat de la creació de llocs de tre-
ball i destaca que es manté la "inestabilitat contractual", així com la "capacitat limitada" per crear ocupació d'alta qua-
lificació al territori i, per tant, de "fixar talent" a les Terres de l'Ebre. 
La indústria, el sector amb un creixement més important en el darrer trimestre del 2015, ha donat un impuls a l'eco-
nomia d'Amposta, Tortosa i Alcanar. Pel que fa als serveis, l'oci ha incidit a Roquetes, i l'hostaleria a Deltebre, Tortosa,
i Sant Carles de la Ràpita.

El ple ordinari de l’Ajuntament de la Ràpita, ha aprovat sol·licitar a la Direcció
General del Patrimoni de l’Estat del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
la cessió de l’edifici del Sindicat, un espai singular al municipi i ubicat en un punt
estratègic del casc urbà, proper al Centre d’Atenció Primària, el col·legi Carles III i el
casal del jubilat. Segons nota de l’Ajuntament, la proposta ha estat aprovada amb els
vots favorables d’ERC, PSC, Més Ràpita, Solidaritat i ICV, i l’abstenció de CIU.
Segons l’alcalde, Josep Caparrós, “les converses mantingudes amb els antics usuaris
de l’edifici, que han deixat d’utilitzar aquest espai, han resultats positives, ja que han
manifestat a l’Ajuntament la seva voluntat de renúncia al dret d’ús”. Per aquest
motiu, el consistori rapitenc ha decidit sol·licitar la cessió d’ús de l’edifici per un perí-
ode de 30 anys, per tal de “convertir un equipament amb moltes potencialitats en
una infraestructura que pugui ser operativa en benefici de la població”. D’altra
banda, l’Ajuntament de la Ràpita ha posat fil a l’agulla en el control de l’ocupació de
la via pública i en el ple ha aprovat definitivament i per unanimitat l’Ordenança
Municipal Reguladora de l’Ocupació de la Via Pública, que obliga les terrasses de
bars i restaurants i els mostradors de les botigues a cenyir-se a uns paràmetres de
caràcter estètic i de seguretat. El ple de l’Ajuntament ha aprovat una proposta con-
junta de tots els grups municipals per realitzar una consulta popular en relació als
usos dels locals del baixos del Parc de Garbí. La intenció és consultar els veïns per
decidir què fer amb l'emplaçament i els locals tancats fa prop de 3 anys. En la sessió
ordinària del Ple també s’ha aprovat una altra proposta conjunta de tots els grups
contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, així com una proposta d’ICV per tal
de revisar el Pla de Gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya 2016-2021. El
grup Més Ràpita ha aconseguit que el Ple aprovi 3 de les 4 mocions que ha presen-
tat: l’obertura al trànsit del tram peatonal del carrer La Pau, instar al govern de la
Generalitat a construir el nou institut d’ensenyament secundari al municipi i reclamar
que els serveis tècnics municipal facin un inventari dels carrers en mal estat i una
valoració econòmica del cost del seu asfaltatge i de la repavimentació de les voreres. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre
incentiva l’aprenentatge 

de la gent gran 

La indústria i els serveis contribueixen a mantenir a
l'alça l'afiliació a la Seguretat Social

A les Terres de l’Ebre

A través del programa formatiu UNED Sènior

Un treballador va morir dijous de la setmana passada a
la tarda en caure des d'una teulada d'uns set metres
d'alçada mentre feia tasques de manteniment a les
Salines de la Trinitat, a la punta de la banya del delta de
l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita, segons ha informat el
SEM. 
La víctima, de 58 anys, veí de Deltebre, és un treballa-
dor extern a l'empresa Infosa, que explota les Salines de
la Trinitat.

Mor un treballador en caure des
d'una alçada de set metres, a les
Salines de la Trinitat a la Ràpita

Veí de Deltebre, de 58 anys
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EN UN MINUT

*EL PROPER DIA 25 DE
MARÇ, DIVENDRES SANT,
tindrà lloc la Cursa de les
1.000 Escales Flixanques,
competició que aquest 2016
assoleix la seua 10a edició.
Les curses començaran a les
5 de la tarda i la sortida i l'a-
rribada seran davant del Bar
l'Escala.
*EN UNA REUNIÓ MANTI-
GUDA LA PASSADA SET-
MANA A BARCELONA, els
representants municipals
van manifestar al conseller
de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull i Andreu, la preo-
cupació del Consitori i de la
població per la línia ferrovià-
ria que passa per Flix
(Saragossa-Tarragona-
Barcelona), arran els últims
accidents 
*EL PROPER DIVENDRES
11 DE MARÇ, a les 19:30 h,
la Biblioteca Comarcal de
Móra d'Ebre acollirà l’acte
de presentació del projecte
educatiu anomenat “A l’es-
cola, Terres de l’Ebre”, que
impulsa el grup “La Deriva”,
format per unes joves
emprenedores d’Amposta. 

Més
notícies

El dia 8 de març, a les 18.00 h, tindrà lloc a la seu
del Consell Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa,
l'acte commemoratiu del Dia Internacional de les
Dones, organitzat pel Servei d'Atenció i
Informació a les Dones (SIAD) del Consell
Comarcal. L'acte començarà amb la lectura del
manifest a càrrec de Noemí Arbués, metgessa de
família i comunitària del Centre d’Atenció
Primària de Gandesa, i continuarà amb una sessió
sobre llenguatge igualitari. Finalment, hi haurà un
cafè - col·loqui. La sessió sobre llenguatge iguali-
tari anirà a càrrec de Pilar Bes, tècnica del
Consorci per a la Normalització Lingüística de les
Terres de l'Ebre. 

Commemoració del Dia Internacional de les
Dones al Consell Comarcal de la Terra Alta

Dimarts, 8 de març

En el Ple extraordinari de l'Ajuntament
de Flix celebrat dilluns 29 de febrer, es
va aprovar una moció consensuada per
tots els grups municipals (Entesa, CiU i
SI), per tal de demanar a Acuamed, i
subsidiàriament, al Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient (MAGRAMA), la finalització
de les obres de descontaminació de
l'embassament de Flix, aturades des de
gener de 2016, i també de les obres del Pla de Restitució Territorial i que
se li lliuri tota la informació requerida a l'entorn de les obres. Segons va
informar l'alcalde Marc Mur, malgrat tots els intents realitzats pel
Consistori, des de fa més d'un mes que no s'ha pogut contactar amb l'em-
presa pública Acuamed ni amb el MAGRAMA.

L'Ajuntament de Flix demana la finalització

dels treballs de descontaminació
De l’embassament

La Palma d’Ebre, el municipi meś
petit de la Ribera d’Ebre, sera ̀ l’es-
cenari aquest diumenge 6 de març
de la Festa comarcal de la Clotxa,
una cita organitzada pel Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre cada
any en un poble diferent per
donar a coneìxer la comarca i els
seus atractius turístics, vinculats a
la gastronomia i al plat tradicional
riberenc per excel·leǹcia: la clotxa,
que diu molt dels orígens de pagès
de la comarca. Aquest any la Festa
comarcal arriba a la seva 13a edi-
ció i donarà el tret de sortida a les
Jornades Gastronòmiques de la
Clotxa als restaurants de la Ribera
d’Ebre, que s’allargaran fins al
pròxim 3 d’abril. Aquest any hi
participen 15 restaurants d’arreu
de la comarca. La presentació de
la festa comarcal i les jornades ha
reunit aquesta  setmana una
àmplia representació del sector
turístic i de la restauració de la
comarca, en un punt emblemàtic:
el castell de Miravet, principal
atractiu turístic de la Ribera, amb

més de 30.000 visitants a l’any.
L'acte ha volgut reconèixer els
professionals i el sector turístic de
la comarca en la seva labor per
promocionar la Ribera d’Ebre com
a destinació turística de primer
ordre, fent valdre "la col·laboració
público-privada que es duu a
terme els darrers anys a la comar-
ca, i que està donant els seus
fruits", ha apuntat la presidenta
del Consell Comarcal, Gemma
Carim, d'acord amb les darreres
dades econòmiques publicades
per a l'optimisme del sector.
La cita amb la clotxa eś el preludi
de la Setmana Santa a la comarca,
que marca l’inici oficial de la tem-
porada turística d’aquest any
2016, i coincideix amb la floració,
sent "una de les ep̀oques meś
boniques per visitar els nostres
pobles per les espectaculars imat-
ges que ofereixen els seus camps
agrícoles i els paisatges naturals
riberencs", ha afegit la presidenta
comarcal, animant a participar en
la clotxada popular i les jornades.

Diumenge doncs, la Ribera d’Ebre
es trobarà a la Palma en una jor-
nada festiva que tindrà com a epi-
centre la plaça Catalunya del
poble. Amb 370 habitants, "els
seus veïns s’han bolcat en l’orga-
nització de la festa. Ha tingut el

recolzament de totes les entitats
locals", explica l'alcalde de La
Palma, Gil Martí. La festa popular
de diumenge serà el tret de sorti-
da de les Jornades
Gastronòmiques als restaurants
comarcals.

La Palma d’Ebre acull diumenge la 13a Festa de la
Clotxa de la Ribera d’Ebre

Tret de sortida de les Jornades Gastronòmiques als restaurants de la comarca



DIVENDRES 4
DE MARÇ
DE 2016

diarimés
ebreSOCIETAT
9www.mesebre.cat

«»

EN UN MINUT

*EN LA CINQUENA
EDICIÓ, a l’Ampolla, dins
de les  Jornades per la
Pau Federico Mayor
Zaragoza es tractarà un
tema que malaurada-
ment està castigant a
moltes persones actual-
ment. Amb el títol “La
crisi humanita ̀ria i les
seves víctimes” es farà
una reflexió sobre aques-
ta problemàtica de mani-
festa actualitat. Casal de
Jubilats, demà dissabte
(9.30h). 
*ICV-ENTESA DE LES
TERRES DE L'EBRE ha
portat fins al Parlament, a
través del grup de
Catalunya Sí que es Pot,
el nou contracte de trans-
port sanitari al territori,
del qual s'han suprimit
alguns serveis d'am-
bulància en algunes
poblacions. 
* EL SINDICAT CATAC-
CTS/IAC també ha
denunciat aquest dime-
cres un "col·lapse" sani-
tari i de mobilitat que es
produeix a l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
i ha fet una crida als
usuaris i treballadors per
iniciar mobilitzacions.
Tant el sindicat com la
plataforma 'Salvem les
ambulàncies' han assegu-
rat que el col·lapse
d'urgències ha afectat al
transport sanitari que s'a-
cumulava a l'entrada de
l'Hospital per portar
pacients que no tenien
lloc al servei d'urgències.
*Actima denuncia la
fugida de dos bous a la
Sénia (del 24 d’agost) i la
falta de seguretat a la
plaça de bous de
Deltebre (17 i 22 d'agost
de 2015 i el 24 i 25 d'a-
gost de 2015).

Més
notícies

LA POLICIA LOCAL DE ROQUETES

RECUPERA MATERIAL SOSTRET EN DOS

ROBATORIS A LA RAVAL DE CRISTO

Els agents de la Policia Local de Roquetes
va permetre recuperar material sostret en
dos robatoris amb força, de l’interior d'un
domicili de segona residència i d'un magat-
zem d'explotació ramadera de la zona de la
partida Galatxo de la Raval de Cristo. Els
fets van passar la setmana passada, quan
en una patrulla rutinària de la Policia Local,
els agents van observar una conducta sos-
pitosa de dos homes, a la Ctra. TV-3421
confluència amb el C/ Sagrat Cor del Raval
de Cristo, mentre transportaven diversos
sacs i bosses de les quals sobresortien diver-
ses eines de la construcció i maquinària
petita. Dos dies més tard, les gestions fetes
per la Policia Local de Roquetes, van per-
metre als Mossos d’Esquadra detenir als
dos homes veïns de Tortosa. D’altra banda,
en els darrers dies han hagut més robatoris,
en establiments de sectors diversos al
municipi roquetenc i que també han neces-
sitat intervenció policial. 

El subdelegat del govern espanyol
a Tarragona, Jordi Sierra, s'ha
compromès a intercedir perquè la
ministra de Foment, Ana Pastor,
rebi el moviment veïnal 'AP-7
gratuïta ja'. Segons ACN, una tro-
bada que els veïns ja havien
demanat, però que esperen que
d'aquesta manera es pugui acon-
seguir més ràpidament. Tot plegat
es desprèn de la reunió que han
mantingut, aquest dimarts, el
subdelegat i el portaveu del movi-
ment veïnal, Llorenç Navarro.
Aquest últim ha tornat a insistir,
un cop més, en la necessitat de no
renovar la concessió de l'AP-7. De la trobada amb el subdelegat, segons Navarro, en fan una valoració
"molt positiva", de la qual n'han extret el seu compromís a intercedir perquè la ministra de Foment els rebi
"amb caràcter urgent”. “Volem la reunió perquè facin tot el possible per intentar capar un contracte de
renovació de la concessió de l'AP-7", ha detallat el portaveu, "que ens diguin per què no s'intenta acon-
seguir el rescat de l'autopista", ha dit Llorenç. 

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona es compromet
a reunir els veïns de l'N-340 amb la ministra de Foment

Un grup de representants
de l'Associació de Mares i
Pares d'Alumnes (AMPA)
de totes les escoles de
Deltebre i Amposta han
entregat als serveis territo-
rials d'Ensenyament de les
Terres de l'Ebre gairebé
1.600 firmes contra la pre-
visió de suprimir dues línies
de P3, una a l'escola
l'Assumpció de Deltebre i
l'altra a l'escola Soriano
Montagut d'Amposta, el
curs vinent. Segons ACN,
els pares i mares s'han reu-
nit amb el director territo-
rial, Toni Martí, per recla-
mar que es redueixin les
ràtio d'alumnes per classe
enlloc treure línies degut a
la baixada de la natalitat.
Martí ha explicat que a
Amposta s'ha planificat una
ràtio de 21 alumnes per
classe enlloc de 25 perquè

es mantindrà una de les
dues línies de P3 que cal-
dria treure segons les dades
del cens. 
A Deltebre, el consistori ha
revisat el cens i es podrien
superar els 100 alumnes.
En la reunió amb represen-
tants d'Ensenyament al

territori, s'ha demanat que
es reuneixin amb els regi-
dors dels ajuntaments afec-
tats per reconsiderar la
situació i no "acatar sense
miraments" les mesures
que proposi el
Departament des de
Barcelona.

La Federació
d ’ E n t i t a t s
Excursionistes
de Catalunya
amb la col·labo-
ració de
l’Ajuntament
d’Alcanar i
l ’ A g r u p a c i ó
Excursionista
d’Alcanar han
realitzat la
modificació del
traçat del GR-
92.  
Aquest recorre-
gut nacional es
desenvolupa al
llarg de la costa
catalana, fins
ara el seu traçat era per la vessant interior de la serra del
Montsià. A partir d’ara el nou curs d’aquest serà – dins del
terme municipal d’Alcanar –  des del Barranc de la Granja
fins a la desembocadura del Riu Sénia a Sòl de Riu. El pro-
per diumenge 20 de març, a les 10 h del matí està previst
l’acte d’inauguració del nou traçat del GR-92.  El recorregut
inaugural serà, des del pàrquing situat al costat de l’empre-
sa local Cademar fins a la Biblioteca de les Cases. En acabar
hi haurà begudes i un refrigeri saludable gratuïts. 

Els pares d'Amposta i Deltebre
reclamen una reducció de les ràtios

Inauguració del GR-92 al
seu pas pel terme d’Alcanar 

Enlloc de la supressió de dues línies de P3

El dia 20 de març
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ACTRIU 

Isabel Carrasco
CRAC de la setmana:

Alexandra Palomo Raymond
«UNA MESCLA DE SANG FRANCESA I EBRENCA, UNA EXPLOSIÓ DE PASSIÓ, SENTIMENTS I PROFESSIONALITAT»

Més Ebre: Alexandra, et vas
llicenciar a l’Institut del
Teatre de Barcelona i has
fet teatre, dansa clàssica,
claqué, dansa contemporà-
nia, cabaret, piano, cant...
Alexandra Palomo: Doncs
això, com més coses saps
fer, millor, perquè tens més
possibilitats a l'hora d'entrar
en càstings que requereixen
altres aptituds a part de la
interpretació, i per a mi, per-
sonalment, és molt enriqui-
dor, a més, considero que
una actriu o un actor ha de
saber fer quasi de tot, de
totes maneres per a mi,
ballar, cantar,..., no deixa de
ser interpretar!
ME: I ara, a més a més,
imparteixes classes i diri-
geixes...
AP: Sí, fa temps que impar-
teixo classes de Teatre,
m’encanta fer servir tot el
que és l'entrenament com a
teràpia, de fet com pots fer
creïble un personatge si no
saps encara com ets ni qui
ets?, quins són els teus
punts dèbils i forts?, què hi
ha de més interessant i gra-
tificant que conèixer-te a tu
mateix, acceptar-te i passar-
ho bé amb tot el que t'en-
volta? Tot això és el que
hem d'aprendre els actors
abans de sortir a escena,
hem d'estar molt compro-
mesos amb la nostra profes-
sió, saps? Fem mentides
molt creïbles i el públic s'ho
vol creure!
Pel que fa a la direcció sí que
he dirigit algun espectacle
perquè m'hi vaig trobar i em
veia capaç de fer-ho i va ser
molt gratificant, però jo no
sóc directora, cadascú al seu

lloc, però és normal que els
actors tinguem ganes de
provar de dirigir, igual que
alguns directors també
volen actuar, així enriquim la
nostra relació Actor-
Director.
ME: Tots recordem els teus
personatges a HOMO ZAP-
PING, dirigit per Jose
Corbacho, personatges
com: Emma Garcia, Lorena
Berdún, Àngels Barceló,
Lydia Bosch, Aída... Quin
personatge et va costar més
imitar? Vas rebre felicita-

cions o crítiques d'alguns
d'ells?
AP: Recordo que tots em
van costar feina, però el més
important és que si ho fas
amb afecte i li poses el teu
toc personal, funcionen!
En general tot eren felicita-
cions excepte la Lorena
Berdún que no s'ho va pren-
dre molt bé...(riu), però
d'això ja fa molt temps i
guardo un bon record, però
ara m'estimo més parlar del
present.
ME: A TV3 “Plats Bruts”

amb Joel Joan, “El Cor de la
ciutat”, “Malalts de Tele”
dirigit per Toni Soler, molt
vinculat a les terres de
l'Ebre, al programa d'humor
“Polònia”, a TV5 “Moncloa,
dígame?”, a la Sexta en “El
Programa de Berto” amb
Berto Romero i a Antena 3
"La Escobilla Nacional". Què
recordes d'aquesta època?,
una bogeria, no?
AP: Sincerament, saps què
considero una bogeria? el
temps en que els actors no
sabem quan tornarem a
estar davant d'una càmera o
a dalt de l'escenari, això sí
que és dur i per tornar-se un
poc boig, per tant, sempre
que tinc feina, ho veig com
una època de creixement
personal i professional molt
gratificant!
ME: El teatre clàssic i
Alexandra...
AP: Doncs un gènere teatral
amb el qual em sento molt a
gust. La manera de parlar,
els gestos, els vestits, sem-
pre he dit que vinc d'una
altra època. El director de
teatre, Esteve Polls, va ser el
meu mestre de teatre clàssic
i agraeixo molt tot el que he
après amb ell i espero que
ell de mi, crec que sempre
ha de ser una cosa mútua.

ME: La música i la dansa.
Dos de les teves aficions....
AP: Per a mi més que una
afició és un complement
necessari dintre el meu ofici,
jo no sóc actriu còmica o
clàssica o de gest, sóc actriu
i com a tal et puc interpretar,
ballar i cantar de moltes for-
mes i totes de la millor
manera que pugui.
ME: La Infanta Cristina al
musical "La Família Irreal"
de Dagoll Dagom, perso-
natge d'actualitat?
AP: Buf, sí, però no li dono
tanta importància, el més
gratificant va ser actuar
durant tres mesos al Teatre
Victòria, de dimecres a diu-
menge i veure el teatre ple,
cosa que avui en dia i per
desgràcia, no acostuma a
passar.
ME: Està clar, parla’m
d'Hotel Bellavista, una sèrie
d'èxit de Ib3TV que tracta
d’una història d’amor
impossible amb un teló de
fons únic, la Mallorca dels
anys 60 amb el "boom"
turístic. 
AP: Sí, però ja anem pel
darrer capítol i ara pendents
de si renovem o no. Ja se
sap, canvi de partit i etc, és
un tema que sincerament
em destarota.  La qüestió és
que no deixi de fer ficció i
que valorin la nostra feina.
ME: Ara estàs vivint a
Palma de Mallorca?
AP: Sí, estic entre Palma i

Madrid, però el meu refugi
està a Palma de moment,
mai se sap on pararem els
actors, però per a mi és
important saber quin és el
teu lloc i encara l'estic bus-
cant....
ME: Els teus projectes
Alexandra.
AP: Buf!, si els projectes
donessin de menjar, tindria
sempre la nevera plena!
(riu). El que porto pitjor de
la meva feina és passar d'un
procés de màxima entrega,
d'una feina molt intensa,
d'aplaudiments,etc, a un
desert d'incertesa i de dub-
tes, i així et pots estar
mesos, per això he après a
crear els meus propis projec-
tes durant el temps en que
espero que arribi feina. Em
considero una persona
inquieta i amb moltes idees,
però sóc actriu i el paper de
producció i distribució no
se’m dóna molt bé. A Palma
fa falta aquest càrrec de
producció, però bé, no
desisteixo, trobaré la mane-
ra de tirar endavant els pro-
jectes que tinc al cap, per
sort tinc molta gent que em
recolza i m'anima. Per cert,
pròximament tinc previst
impartir un curs d'Expressió
Oral i Corporal a Tortosa, en
definitiva encara em queda
guerra per batallar!
ME: Segur que sí
Alexandra. Et seguirem! 

Alexandra en el paper d'Infanta Cristina en el musical "La família irreal ".
Produït per Minoria Absoluta i Dagoll Dagom.

Imatge de Alexandra amb Berto Romero a
“El Programa de Berto”.
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Vilanova i la Geltrú va acollir aquest cap de setmana la XV edició del Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic Grups Xous Grans
i Petits. 620 patinadores i patinadors, procedents de 10 federacions diferents participaren en aquesta competició. El campionat va
començar  el divendres 26 en la modalitat de grups xou petits on l’actual campió d’Espanya, el Club Pati L’Aldea va aconseguir
revalidar el títol amb el programa “M’has de dir alguna cosa?”. La plata va ser per Sant Celoni amb el programa “Èbries de dades”
i el bronze per al C.P.A. Ripollet amb “24 hores”. El dissabte 27 va ser el torn del grups xou grans. Olot amb “Treu-me d’aquí”
va aconseguir l’or, el C.P.A. Girona amb el programa “Mitjanit” va obtenir la plata i el bronze fou per al Masnou P.A. amb “Cos
d’Arbre”. Finalitza així un gran cap de setmana per al patinatge artístic català. La propera cita serà el Campionat d’Europa de grups
xou i precisió que es durà a terme del 28 al 30 d’abril a Oporto. El Club Patí l’Aldea ha emocionat altre cop a tot un poble. 

Or aldeà al campionat d’Espanya
CLUB PATÍ L’ALDEA

‘Orgull i emoció per a l’Aldea i per a les Terres de l’Ebre’ Xiquets de 5 anys. Babys. Un partit entre To-
rreforta i Canonja en el que xiulava una perso-
na del futbol base local. Una competició que
no té ni classificacions perquè no és federada.
I, a més, quina importància poden tenir si el
que cal és que els xiquets disfruten. 
Segons testimonis del min-partit, l’àrbitre va advertir a un pa-

re d’un jugador de la Canonja que el que es tractava era de dis-
frutar, de passar-ho bé. I li va demanar que deixés de protestar.
El diàleg va anar a més i el pare va entrar al camp. I va existir un
intent d’agressió, segons informa esportsdelcamp.cat.
Altres pares van intervenir-hi i la incidència va propiciar la sus-

pensió del partit davant del neguit dels petits jugadors que se-
gurament era el que menys entenien el que passava. 
S’han lamentat els fets i entenc que es demane que no es tra-

guin de contexte tenint en compte que va ser una situació ailla-
da. Però és un exemple més de la reflexió que necessiten fer
amb urgència pares de joves jugadors/es de qualsevol esport.
En general, hi ha massa tensió. Masa intolerància, i la suscep-

tibilitat és majúscula. A més, es busca la provocació amb massa
celeritat, per trobar resposta. Per tenir un motiu. 
La consigna que transmeto una setmana més és que hem de

lluitar entre tots per deixar en evidència a qui provoqui aquesta
mena de situacions. Tots tenim molt que fer. I podem ajudar
contra qui, en general, pugui generar incidències.
Per acabar, m’agradaria destacar, perquè tot s’ha de dir, que

aquest cap de setmana vaig estar en partits extremadament no-
bles i amb molta esportivitat. I citaré un exemple. A Móra la No-
va, els locals van guanyar un dels líders, l’Ametlla. Al final del
duel, jugadors moranovencs, visitants i l’àrbitre es van saludar. I
els jugadors van aplaudir a les seues aficions. El partit ja queda-
va enrera. Aquest és el camí. 

Suspensió d’un partit de
babys a Torreforta

Dues victòries per 1-0, diumenge i dimecres

Dos gols d’or per a l’Ascó
EN LA PROPERA JORNADA REBRÀ EL LÍDER PRAT

L’Ascó va guanyar diu-
menge passat el Granollers
per (1-0). Un gol de Virgili i
la bona feina defensiva va
suposar la victòria contra un
rival directe en la lluita per la
permanència. Tres punts im-
portants. I dimecres, amb un
gol d’or del noi de Marçà, Andreu Guiu (minut 87), l’Ascó es
va imposar al camp del Terrassa (0-1) i va sumar tres punts
més de gran vàlua que el distancien de la zona delicada. Con-
fiança per rebre diumenge el líder Prat (12h).  

Va golejar el Catllar (8-0) i diumenge visita el Castelldefels

El Jesús i Maria vol tocar el cel
PRIMERA CATALANA. A TRES PUNTS DEL LÍDER

El Jesús i Maria va golejar un minvat Catllar que és cuer i
que només es va presentar amb 12 efectius (8-0). José Mari
(3), Cuenca, Ike, Gallego i Ivan (2) van marcar en un partit
que ja es va decidir abans del descans amb el 3-0. 
El Jesús i Maria, amb Teixidó, ja porta 13 punts de 15 i és

cinquè, a tres punts dels líders: Santboià, Vilanova i Balaguer
que en tenen 41. En la propera jornada, quan ja poden tornar
a jugar Borrull, Sebas, Curto i Jusi, que es reincorpora, els de
l’Aube visiten el Castelldefels, quart a la taula. Un partit, a ho-
res d’ara, clau en les aspiracions per a poder pujar a la Terce-
ra divisió. Diumenge passat, contra el Catllar, va debutar Jor-
di Roca (Morell). Es pot somiar despert. 

El Club Patí l’Aldea va revalidar el títol, a Vilanova, aquest cap de setmana, i torna a ser campió d’Espanya. 

Va quedar en evidència al camp del Torredembarra (4-0)

Derrota dolorosa de la Rapitenca
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre al camp del penúltim classificat, el
Torredembarra, eqiup que fins dissabte només havia guanyat
un partit. El 4-0 final va ser un cop dolorós per al conjunt ra-
pitenc que esperava aquesta jornada per fer un salt de qualitat
a la taula i que va acabar quedant en evidència i amb simpto-
mes de preocupació. Es ben cert que la Rapitenca va perdonar
al primer temps, amb tres ocasions clares per marcar. Va ser lla-
vors quan més va dominar. Però a la represa, el conjunt torrenc
va marcar l’1-0. El partit encara va estar obert i al minut 70 va
haver-hi una jugada de gol anulada a Sergi José. Del possible
1-1 es va passar després al 2-0 i en els darrers cinc minuts, el
Torredembarra va marcar dos gols més. Un final dolorós i que
genera dubtes. Els dos propers partits, tots dos a casa, són im-
portants per esvair-los: contra S. Ildefons i Amposta. 

Potser el darrer cartutx de permanència (19 hores)

L’Amposta rebrà demà el Reddis
PRIMERA CATALANA. PARTIT AVANÇAT

L’Amposta rebrà demà dissabte el Reddis (19 hores). Es una
final anticipada per tenir opcions de permanència, contra un ri-
val directe que també està en zona de descens. Els reusencs te-
nen 21 punts i l’Amposta, 20. No es pot fallar. No guanyar
aquesta confrontació minimitzaria les possibilitats de salvació,
sobre tot en l’aspecte anímic. L’equip de Beto porta 1 punt de
18. Diumenge va perdre al camp del Sant Ildefons (3-0) en un
duel que va estar obert fins el darrer quart. Amb l’1-0, l’Ampos-
ta va fer sensacions de poder empatar. Però arran del 2-0 (75’)
es va ensorrar i el Sant Ildefons va sentenciar. 
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L’Ulldecona venia de guanyar el líder Cambrils. I, a més, el resultat
de dissabte, amb la golejada cambrilenca al Valls, va donar encara
més rellevància a la victòria dels falduts en la jornada anterior. Potser
això va crear massa confiança i, amb desplaçament llarg a Roda de
Berà, l’Ulldecona no va ser l’equip fort i intens en l’aspecte defensiu.
I el conjunt rodenc va saber aprofitar-ho. A l’inici de la represa, els lo-
cals van marcar el 3-0. I, tot i el gol d’Àngel, el Roda sentenciava amb
el 4-1, perquè estava més ben posat davant d’un Ulldecona desco-
negut. Chimeno va assolir el 4-2 definitiu. Segons Sergi Navarro, “no
vam estar a l’altura. Potser ens pensàvem que per haver guanyat al
líder ja ho teníem tot fet. I no és així. Nosaltres, si volem tirar enda-
vant com fins ara, hem de jugar amb la mateixa intensitat, contra el
líder i contra qui sigui. Si no, tindrem dificultats. Aquest partit ens ha
de servir per reaccionar i per tornar a jugar amb la mateixa intensi-
tat”. Yassine, José Ramon i Albert van ser les baixes.  

L’Ulldecona ensopega davant d’un
Roda de Berà efectiu

El Remolins-Bítem millora però la Cava
s’emporta el derbi, amb gol de Joab

MOLTES FACILITATS DELS FALDUTS (4-2)

La Canonja i l’Ampolla s’enfrontaven en un duel amb doble valor
en la lluita per la permanència. L’empat a zero no beneficia a cap dels
dos equips per sortir de la zona de descens. Baltasar Capera, tècnic
de l’Ampolla, deia que “la primera meitat va ser més d’ells, amb un
parell d’opcions. A la represa, amb els minuts, nosaltres vam estar
més ben posats i vam dominar en diverses fases, tenint la nostra oca-
sió a través de Cristian, per haver marcat”. L’Ampolla es manté ferm
en els darrers desplaçaments. Diumenge partit clau contra el Torre-
forta: “esperem poder guanyar i tenir més opcions de salvació”. 

Empat que no satisfà els interessos de
la Canonja i l’Ampolla

DIUMENGE, PARTIT CLAU CONTRA EL TORREFORTA

L’Alcanar, amb qui ha tornat Edu Aguilar, va golejar el Godall, su-
mant tres punts molt importants per la permanència i per evitar pos-
sibles compensacions (7-1) . El partit no va tenir més història i el 3-
0 del primer temps el deixava sentenciat. Adrià va fer quatre gols i
ja iguala a Dilla en el pichichi. Dario, Brayan i Soupfine van marcar
els altres. A la represa, va debutar Edu Aguilar, en el retorn, Lluny
encara de la millor forma, intentarà ajudar a l’equip. També es pot
confirmar el fitxatge del porter Raül Jimenez. Amb el Godall, va tor-
nar el porter Marc Barrachina, després d’un any per lesió. 

Edu Aguilar debuta en el retorn a un
l’Alcanar, que ara fitxa Raül Jiménez

EL PORTER BARRACHINA, TORNA AMB EL GODALL

Catalònia i Gandesa van empatar sense gols en un duel tàctic i en
el que es va notar que tots dos entrenadors es coneixien. Primera
meitat igualada i amb poques ocasions. A la represa, el partit va se-
guri la mateixa dinamica, amb més domini gandesà i un Catalònia
que esperava la contra. Els jesusencs van reclamar un posible penal
que no fou xiulat mentre que el Gandesa va protestar molt l’anula-
ció d’un gol ‘fou legal’, deien. Els locals segueixen sense perdre i
s’estabilitzen a la taula. El Gandesa, que torna a puntuar fora, és
setè. Els gandesans han fitxat a Marc Alis (Torredembarra).

Catalònia i Gandesa, duel
d’estratègia a les banquetes (0-0)

MALESTAR GANDESÀ PER UN GOL ANUL.LAT

El Tortosa va guanyar al camp de l’Hospitalet (0-1). Un partit vital en les seues aspiracions, i més coneixent la golejada del
Cambrils al Valls de dissabte. Els vallencs van caure per 6-1, de forma estrepitosa quan feia 16 jornades que no perdien. Amb el
resultat del Valls, el Tortosa sabia que afrontava una final a Hospitalet, per recuperar la segona plaça de la taula. I, tot i que pa-
tint, va acabar guanyant. Un partit en el que el Tortosa va tenir dificultats perquè no va saber resoldre les ocasions que va cre-
ar. Amb el debut de Samu, l’equip que ara entrena David ‘Cuquet’ disposa d’un potencial ofensiu enorme. Les ocasions es van
anar produint però, com que el gol no arribava, va sorgir la precipitació, un dels enemics que tindrà el Tortosa a partir d’ara en
partits ajustats. Avançada la represa, arran d’una falta, Chillon, que no marcava des del primer partit de l’any, va pentinar l’esfe-
ric i va fer el 0-1. Gol important també per ell. El Tortosa, que va fer fins quatre pals (en una acció la pilota va anar de pal a pal),

no va sentenciar. I va acabar sofrint per l’ajustat del marcador i considerant que l’Hos-
pitalet va disposar d’una darrera situació de gol en una acció angoixant per als visitants.
Amb el 0-1 final, el Tortosa depén d’ell per, com a mínim, assegurar la segona plaça. I
a l’espera. El Cambrils juga diumenge a la Cava. Els roigiblancs rebran el Catalònia, par-
tit de rivalitat, sempre complicat per aquest motiu, i que és una nova prova per al po-
der d’un Tortosa que s’ha armat per a poder assolir l’objectiu.  Per part local, Toni Oruj
fou destituït en acabar el partit. Òscar Sabaté i Quique Tejero tornen a agafar l’equip
del Baix Camp. 

Tortosa-Catalònia, el derbi
DIUMENGE, A LES 17 H

La Cava va guanyar el derbi
al camp del R. Bítem (0-1). Un
bon partit, en general. Per a
gaudir-ne. Els de Camarero,
amb el triomf, són quarts i se-
gueixen progressant, mentre
que els de Bítem, amb la de-
rrota, continuen comprome-
sos, prop de la zona de des-
cens i amenaçats per les
compensacions.
El derbi fou molt anivellat al

primer temps. No van haver-hi

ocasions (excepte una inicial
de la Cava) però era atractiu
per la proposta dels dos equips
i la intensitat en què es jugava.
A la represa, tot va canviar
aviat. Als 14 segons, una cen-
trada de Joab va sorpendre a
tothom. Era el 0-1. El gol va
fer mal als locals que van pas-
sar per una fase de descon-
cert, i més amb el seu estat
atual. La Cava, amb Sergi i
David esplèndits i amb Eric

fent una gran labor al centre
del camp, va trobar-se còmo-
de i a la contra va poder fini-
quitar el partit. Va perdonar
diverses judades per a poder
fer-ho. El R. Bítem, però, amb
nona actitud, també va tenir
dues oportunitats, una molt
clara de Pau per haver pogut
marcar. Al final, 0-1 i la Cava
que creix, amb un equip molt
competitiu, i format amb gent
de casa i dels planters.   

0-1. EL GOL MÉS RÀPID DE LA TEMPORADA. ALS 14 SEGONS DE LA REPRESA

El Camarles ha fitxat al defensa central Hèctor, que la temporada passada jugava amb el Vilaseca i que
aquesta estava estudiant fora. Reforçarà la part defensiva. I és que l’equip ha sofert noves lesions. Es
el cas, entre altres, de Ruben Aliau que, per lesió, ha decidit penjar les botes. 
El Camarles, en la seua lluita per la permanència (evitar les compensacions) va empatar diumenge con-
tra el R Bonavista (0-0). Un empat que és positiu pel fet de seguir sumant però que sap a poc tenint
en compte que una victòria hagués permès als camarlencs fer un salt de qualitat a la taula. Segons Xa-
vi Cid, “ens va costar entrar en el partit. Quan vam fer-ho, es va produir l’expulsió d’Edgar i, a més, al
descans, vam haver de fer tres canvis, i fins i tot a Ferreres, amb molesties, el vam haver de canviar a
la represa. Malgrat tot, vam tenir ocasions, penso que clares per guanyar, tot i que la darrera va ser del
Bonavista”. 

El Camarles fitxa a Hèctor

Defensa central, estava al Vilaseca

EMPAT SENSE GOLS CONTRA EL R. BONAVISTA

Una acció d’un partit del Tortosa. Diumenge rebrà el Catalònia. 

F. Fabregas/El Vallenc

Samu (Morell) va debutar amb 
un Tortosa que, amb el triomf a
Hospitalet, recupera la segona 

plaça a la taula

Segona plaça

Salva (Pinell) va debutar
en un R. Bítem que

diumenge visita el Godall

Fitxatge
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

És l'equip de moda, el Jesús i Maria. El millor ebrenc de les comarques del Montsià i Baix
Ebre i té l'ascens a tercera divisió a l'abast. Però jo els puc assegurar que no ascendirà, igual
m'equivoco. Un clàssic equip de tercera catalana, que va escal.lar categories amb un ascens
a segona catalana i, posteriorment, en tres temporades, rècord guines amb dos ascensos a
1a Catalana. El Jesús i Maria és el Chelsea Ebrenc, trenca el mercat de jugadors i molt pocs
poden competir amb el que paga aquest club. Molts el critiquen per la seva política espor-
tiva però és molt respectable. I més si pot fer-la. També el Tortosa porta la mateixa i sense
aconseguir objectius, de moment. El Jesús i Maria va perdre la categoria fa dues campan-
yes, la Primera catalana, amb 33 punts i ara a falta de 12 jornades ja en suma 38 amb la
qual cosa ja té matemàticament la categoria salvada. Queda el somni de l'ascens, està a no-
més tres punts de la primera plaça però amb un calendari difícil, 5 partits a casa i 7 a fora.
És curiós que a Teixidó el van fitxar per salvar l'equip i no només l'ha salvat en cinc jorna-
des invicte sinó que ha aconseguit col·locar-lo en llocs capdavanters, amb la il·lusió de l’as-
cens. I té més mèrit que ho fa amb una plantilla limitada. ¿Vostès es diran que amb el pres-
supost que té aquest club es poden aconseguir tots els èxits? No és sempre així, mirin el
Chelsea aquesta temporada, el Madrid cada any un fracàs i el Tortosa que ho intenta i que
no puja. ¿On està el germen de l'èxit d'aquest equip? Molt fàcil, són guanyadors i exigei-
xen a la seva plantilla i al cos tècnic. Una plantilla que complementen molt bé, amb els en-
trenadors, tot i les darreres experiències. Van cessar a Jordi Rojas (cessament injust) i els va
anar bé el tàndem David-José Mari. Es van posar el mono de treball i van assolir l’ascens.
Aquesta temporada van perdre dos partits consecutius, van haver diferències de criteri i Àn-
gel Garcia va presentar la dimissió. Van apostar per Teixidó i els ha col·locat gairebé al cel.
Els va bé la seva estratègia, el seu secretari tècnic David se sap moure en qualsevol espai
com a entrenador, secretari tècnic i on faci falta al club. La base de l'equip està formada pels
més veterans Sebas i Albert Torres, els ebrencs Sergi Curto, Monfort, Victor Pujol, Borrull,
Ivan Gonzalez i Marc Bertomeu, i la resta són jugadors de Tarragona que han seguit per la
seua implicació i que tenen gran qualitat: Carlos Herrero, Ike Romera, Ivan Taranilla, Mau-
ri, Alberto Cuenca, Gallego, Jordi Roca, Eliot, Raul Gonzalez i Jusi que, tot i no ser d'aquí,
se senten com a casa. He demanat l'opinió a diversos jugadors i això em diuen del seu club:
"Humilitat, honradesa i esperit de lluita i sacrifici. Un grup unit, és com una gran família,
molt companyerisme, una gran pinya, una directiva que transmet amor i passió per seus co-
lors. Per això cada diumenge ens deixem la vida al camp, hi ha una unió entre afició, juga-
dors i junta; poden haver-hi bons jugadors en un equip però sinó hi ha unió, aquest no fun-
ciona".
Per a mi el millor d'aquest club no és el primer equip, és el filial que porta set anys com-

petint, 9 equips de futbol base i a més sis del futbol-7, més un femení. 220 jugadors per a
una població de 3500 habitants. Ningú al Baix Ebre i Montsià pot dir el mateix. Aquesta
temporada a la 1a catalana tenim tres representants: Amposta que està en zona de descens,
Rapitenca que no acaba d’enlairar-se i un Jesús i Maria que està per sobre d'aquests dos
equips i més a prop de tercera divisió que del descens. Curiós que als tres equips els ha en-
trenat Teixidó que amb tota seguretat serà el míster també la propera temporada de l'equip
de l’Aube, sempre que aquesta directiva no es posi nerviosa ja que si perden tres partits se-
guits, salten de seguida les alarmes. A més, membres de la directiva són una mica ‘xulos’:
"Anem a per la tercera divisió. Amb el pressupost de l’Ascó, estariem a la segona divisió B".
‘Xulos’ o no, aquest club és molt semblant al Jesús Catalònia, una gran família. Quina pena
que no hi hagi més clubs d'aquest tarannà. I he d’acabar destacant al president, Òscar Rò-
denes, ell és una de les claus, la més important, amb la seua aposta, la seua inversió per po-
tenciar el club. Fins quan? No ho sé, però mentrestant hi ha somni. Ell és l’Abramovic del
Chelsea Ebrenc. 
1A CATALANA. AMPOSTA, DEMÀ ES JUGA LA CATEGORIA; RAPITENCA CRISI TOTAL

EN CAMP CONTRARI. Amposta, dels últims 18 punts possibles només un. Si s’ha de salvar,
els jugadors han de fer pinya. Si guanyen al Reddis hi possibilitats. Si perden, adéu 1a cata-
lana. Hi ha nervis a l'equip, producte de la situació. Els desitjo el millor. 
Alguna cosa li passa a la Rapitenca perquè no és normal que en els últims sis desplaça-

ments només hagi guanyat en un. 16 gols en contra i quatre a favor. ¿A què juguen a camp
contrari? Nando haurà de canviar de tàctica, tampoc és normal que el penúltim li face qua-
tre gols. Un conjunt torrenc que també va guanyar el Jesús i Maria i va empatar amb l'Am-
posta. En les últimes onze jornades, només tres victòries de la Rapitenca, alguna cosa no
funciona.
2A CATALANA - IGUALTAT PER TOTES LES PARTS. Jornada de fred i es va notar en els

marcadors, tres partits van acabar amb zero gols i nou equips no van marcar. Els davanters
estaven mig gelats. Es va complir el meu pronòstic, que el Cambrils guanyaria contra el Valls.
El líder cada setmana s'acosta més a l'ascens. Li va posar cinc gols al Tortosa i dissabte sis al
Valls. El que està molt clar és que la segona plaça estarà renyida entre Valls i Tortosa, equip
aquest que tot i el canvi del míster segueix igual, dos ultims partits guanyant però patint. Diu-
menge, al minut 70, marcava el gol. Es cert que va patir però també que va fer quatre pals. 
¿Per què va perdre l’Ulldecona a Roda? Molt fàcil. Tenia baixes: Albert, Yassine Trinquet

i José Ramon jugador aquest que fora de casa és una garantia. També va haver-hi excès de
confiança, després de guanyar el líder.  Primera jornada del Camarles sense marcar des de
l'arribada de Xavi Cid. Però un punt més per anar sumant. Aquesta setmana tres pals i el
míster va fer tres canvis a la primera part, per lesions. El Gandesa millora en aquestes dues
últimes jornades. Ha fitxat Marc Alis, del Torredembarra. Si guanya diumenge a la Canonja
farà un favor al futbol ebrenc. Se'n va anar Ivan d’Alcanar i tornar Edu Aguilar per posar or-

Jesús i Maria, el Chelsea ebrenc

dre. Set gols que donen força a aquest equip que té en les tres següents jornades, tres par-
tits claus: Bonavista, Riera i Ampolla. A l’Ampolla alguna cosa està canviant. Últims dos des-
plaçaments, cap gol rebut i només una derrota en les 4 darreres jornades. El Remolins-Bítem
va merèixer l'empat, tenia un partit complicat per les baixes de Miguel, Jota i Dani i un gran
rival, La Cava, que estava ferit després del partit del Valls. Ara té quatre partits en què no pot
fallar contra rivals de la seua lliga. Però després, en les jornades 28-31, té el gran Tourmalet:
Ulldecona, Cambrils, Valls i Tortosa. Si ara acabés la lliga, Remolins-Bítem, Ampolla, Alcanar
i Godall serien equips de 3a catalana.
3A CATALANA - BATEA CADA VEGADA MES CAMPIÓ. Tenia quatre partits difícils el Ba-

tea: Perelló, Flix, Roquetenc i Corbera i ha passat l'examen amb bona nota. Dos partits guan-
yats, 2 empatats, i ull que aquest Batea ha posat la directa per a l'ascens i amb Agus que no
para cada setmana de fer gols, en les 22 jornades disputades ha marcat en 19. Dos equips
gairebé s'acomiaden de l'ascens, Aldeana, irregular en les últimes 9 jornades (només tres
victòries) i un Flix que amb la derrota de dissabte un any més se li escapa el seu somni. Un
altre any serà. La lliga està cada vegada més definida per a l'ascens llevat de sorpreses: Ba-
tea, Ametlla, Roquetenc i S. Bàrbara se’l disputaran. Gran estat de forma del Móra la Nova
que en les últimes set jornades només ha perdut un partit i aquesta setmana va guanyar a
l’Ametlla. Un equip que podria fer un gran final de lliga és el Perelló. Està impulsat i els fit-
xatges li han donat ales. Els descensos molt definits: Ascó, Deltebre, Horta, Campredó i Gi-
nestar. Com que hi ha 4 equips de Tarragona de 1a catalana implicats en el descens, cinc
equips podrien baixar a quarta. Però es podrien reduir aquests descensos si pugen els equips
que juguen les promocions, de Segona a Primera i de Tercera a Segona.

TERCERA CATALANA

El Santa Bàrbara és un candidat a
l’ascens. El partit a Ginestar, mal-
grat la bona actitud dels locals al
primer temps, no va ser trampa. I
el Santa, amb baixes com la de
De la Torre, no va perdonar i va
sumar tres punts que el fan estar
a quatre del líder. Calafat, desta-
cat, va obrir el partit. Roda feia el
0-2 i a l’inici de la represa, Saül
sentenciava amb el 0-3. Edgar
aconseguiria el quart i Xavi Arasa,
que va haver de sortir de jugador
de camp, va establir el 0-5.
Diumenge (19 h), a Móra d’Ebre,
partit clau (com tots) amb el Flix. 

El Deltebre va guanyar amb
solvència a l’Aldeana, sumant tres
punts amb gran valor per la per-
manència. Va estar molt ferm,
jugant amb molt bona actitud.
L’Aldeana, que ha perdut pistona-
da en els desplaçaments, va acu-
sar la limitació de les darreres
setmanes per les baixes i també
la feblesa defensiva que va oferir.
I això que Aurè va estar brillant,
malgrat els tres gols.  Ismail,
Joseph i Abde van marcar.

DELTEBRE-ALDEANA 3-0

El Móra la Nova va frenar un dels
líders, l’Ametlla, i refermen el seu
gran moment. El partit va ser
molt igualat al primer temps. Els
de Lizaso, ben armats, espera-
ven darrera a l’Ametlla que va
tenir més el domini i que també
va gaudir de més ocasions. Però
va ser el Móra la Nova, arran
d’una acció en què els visitants
van estar molt passius en defen-
sa, qui va marcar. Jordan, llest,
va fer-ho. A la represa, els mora-
novencs van estar molt ferms en
defensa i l’Ametlla, amb precipita-
ció, va ser massa directa i va acu-
sar l’obligació de guanyar. Va
arriscar i els locals, a la contra,
van perdonar tres ocasions. 

El líder Batea va superar una prova
complicada en el derbi a Corbera,
amb gran ambient. Primer temps
anivellat, amb ocasions reparti-
des. El Cobera, com és habitual,
estava minvat, amb 11 jugadors
de camp i dos porters. Roger ja
era baixa i Juli es va lesionar al pri-
mer temps. Agustí, una vegada
més, no va perdonar i va marcar el
0-1. La lesió de Lluís Castelló, va
comportar que Àlex, porter
suplent, fes de jugador de camp.
El Batea, amb ofici i seguretat
defensiva, va demostrar que és un
líder ferm. Adrià va sentenciar. 

Després de 3 jornades sense
guanyar, el Vilalba va tornar a
fer-ho. Es recupera. I això que
estava limitat amb 10 jugadors i
una incorporació que es va
poder concretar. L’Horta, haurà
de seguir patint. Marc Baiges va
fer el 0-1 però a la represa, un
Vilalba efectiu, liderat per Aregio
(3 gols), va remuntar fins el 4-1.
Ferran va fer el 4-2. 

VILALBA-HORTA 4-2

El filial partidalenc va sumar una
victòria en doble valor en la lluita
per la permanència. Era contra
un rival directe, l’Ascó B, que va
veure frenada la progressió de
les darreres jornades. L’equip de
Gerard Capera, molt posat, va
saber resoldre amb gols de
Roger i Aleix. La seua bona feina
defensiva va impedir a l’Ascó
entrar en el partit. Els de Cotaina
no van poder fer-ho. 

J I MARIA B-ASCÓ B 2-0

La pluja de la matinada de dissab-
te i la resembra recent de la
gespa natural del camp de
Roquetes van plantejar la suspen-
sió del partit. L’Olimpic va enten-
dre la situació i, amb acord dels
dos equips, es va suspendre la
confrontació. S’ha demanat de
poder jugar el dia 6 d’abril. Falta
confirmació. 

La Sénia, amb els fitxatges efec-
tuats, s’ha consolidat i porta una
ratxa meteròrica: 17 punts de 21.
S’ha distanciat de la zona compor-
mesa, tot i que haurà de seguir llui-
tant per assegurar la permanència.
No va desaprofitar l’ocasió en la
visita el cuer i va sumar tres punts
vitalicis. Gerard (2), Lleixà (2), Pol i
Ramon van marcar pels seniencs
que diumenge reben el M Nova.  

Partit molt igualat i amb poques oca-
sions. El Perelló, amb els fitxatges, ha
crescut i té més solidesa defensiva, Va
tenir poques fisures. El Flix, un xic
espès, no va tenir l’agilitat suficient per
trobar espais. Va ser mérit també del
Perelló. A la represa, mateixa dinàmi-
ca. Intents del Flix però resposta pere-
llonenca. Ja al final, de l’1-0 amb tret
de Jaume, es va passar al 0-1 amb
una genialitat d’Arnau Pedreny. 

Estabilitat Doble valor Oxigen i confiança

M NOVA-AMETLLA 1-0

Gran moment local
CORBERA-BATEA 0-2

Victòria de liderat

GINESTAR-S BÀRBARA 0-5

El Santa, candidat

ROQUETENC-OLIMPIC

Suspensió

CAMPREDÓ-LA SÉNIA 0-6

Marcant distàncies

FLIX-PERELLÓ 0-1

El Perelló, impulsat

* David Català (Ebre Escola)
i Pau Monllao (Camarles)
van debutar dissabte passat
amb el filial del J i Maria,
que segueix assetjat per les

baixes.
*El porter Roger Marcos

(Falset) ha tornat al Móra la
Nova una vegada Ferran ha
de passar pel quirofan per la
la lesió. Ha dit adéu a la

temporada. 
Rios també ha tornat al

Móra la Nova. 

QUARTA CATALANA

Per manca d’efectius i avisant amb antelació, el Camarles no va po-
der disputar el partit al camp del líder Pinell que suma tres punts
que l’acosten a l’ascens i al títol. Tal com vam anunciar la setmana
passada, Salva ha estat baixa i ja va debutar amb el R Bítem.  
El partit Arnes-la Galera, important per la segona plaça, es va sus-
pendre per l’estat del camp. El Catalònia i el Bot s’hi acosten i te-
nen les seues opcions amb les seues victòries. És el cas també del
Sant Jaume, després del 0-4 a Roquetes, de dimecres. 

El Camarles B no pot jugar al Pinell
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ADRIÀ
SERGI AURÉ
HUGO
MARC VERNET
ROGER
SERGI BRULL
ÀLEX ALMESTOY
PAU SANSALONI
ÀLEX
LAHCEN
JOSEPH
ESTEVE
GUMIEL
KHALID
BARRACHINA
RUBEN
COSIDO
JOSÉ MARI
ROGER ROIG
ERIC
GERARD
ÀLEX CLUA

ÀLEX GONZALEZ
VILARROYA
JOSEP LLAÓ

QUERALT
GALERA
VIZCARRO
YELTI

ALCANAR
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOSTA
ASCÓ B
AMETLLA
BATEA
CAMARLES
CAMPREDÓ
CORBERA
DELTEBRE
FLIX
GANDESA
GINESTAR
GODALL
HORTA
J CATALÒNIA
J I MARIA
J I MARIA B
LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
OLIMPIC
PERELLÓ
RAPITENCA
REM BITEM
ROQUETENC
S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA
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ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Alejandro
Alcanar

Gerard Capera
J i Maria B

Ivan Gonzalez
J i Maria

Adrià
Alcanar

Joab Fatsini
la Cava

Àlex Almestoy
Batea

Joseph Ongola
Deltebre

Àlex Clua
Móra la Nova

JOAQUIN CELMA

Top secret
*La pregunta del milió: si el Batea aconsegueix l'ascens, pujarà a la Segona catalana?

El meu punt de vista és que s’ho pensaran i que no pujarien.
*Si l'Amposta baixa de categoria, hi haurà una renovació i Rapitenca i Jesús i Maria

aniran de pesca per fer fitxatges dels jugadors més importants.
*Un entrenador de Tercera catalana va presentar la seua dimissió la setmana passada;

la directiva no va acceptar-la. Ell va recapacitar i va fer marxa enrera. Al juny diré el seu
nom.
*Ni la penya de l’Espanyol ni la del Barça col·laboren amb el Tortosa. Saben quina pen-

ya si col·labora? La del Madrid, inaudit.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: CF CATALÒNIA

Vuit jornades sense per-
dre i tots els jugadors
diumenge van estar
deu, amb implicació i
treball. 
Enric està aconseguint el
màxim en aquest equip. 
Diumenge pot aigualir la
festa al Tortosa.
L’objectiu és la per-
manència i ja la tenen
més prop.

Pulsacions de la jornada
*El nou fitxatge del Tortosa Samu va estar al Camp Clar, després va ser un rodamón pas-
sant per diversos equips, entre ells l'Olimpic i la Canonja. Era un jugador amb condicions
però que no marcava distàncies. Però des que el va agafar Pallarès al Morell, l’ha fet un
jugador nou: 40 gols en tres temporades (2a, 1a catalana i 3a divisió). És un exemple de que
hi ha jugadors que segons quin tècnic els agafa, els aprofita perquè sap com fer-ho.
*El Camarles no es fia dels descensos compensats i fa més fitxatges. Oriol Roca fa tres set-
manes i ara Hèctor Rodríguez, excentral del Vila-seca de la passada temporada
*L’Alcanar o Aldeana podrien establir vincles amb la Rapitenca, la temporada vinent, les
relacions són bones.
*Jordi Bertomeu, gran persona i gran porter del Jesús i Maria, pràcticament diu adéu al fut-
bol amb només 29 anys. Té una hèrnia discal i la mútua no el cobreix. Que trist que aques-
ta entitat no cobreixi això. Hi ha mes jugadors que, per aquest notiu, s'han hagut de deixar
el futbol com Iku o altres.
*Toni Oruj ja no és entrenador de l’Hospitalet, va ser cessat dilluns. Fins ara, l’equip del Baix
Camp ja porta tres tècnics.

GOLEJADORS

JUGADOR

Becerra (Amposta)
Taranilla (J i M)
Cuenca (J i M)
Callarisa (Amp)
Gallego (J i M)
Ike (J i M)
Guiu (Rapitenca)
Genis (Torred.)
Peke (Rapitenca)
Èric (Catllar)
Javier (Vilaseca)
José Mari (J i M)
Àngel (Rapitenca)
Gustavo (Amposta)
Dominguez (Vilase)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

9
9
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4

GOLS JUGADOR

Dilla (Gandesa)
Adrià (Alcanar)
Chimeno (Ull)
Chillón (Tortosa)
Marcel (Cambrils)
Miguel (R Bítem)
Garrido (Cambr.)
Llaberia (la Cava)
Regolf (Catal.)
Cristian (Valls)
Ferran (la Cava)
Raül (Cambrils)
Edgar (Cambrils)
Teixidó (Camarles)
Raül (Cambrils)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

21
21
20
16
15
13
12
11
10
9
9
8
8
8
8

GOLS JUGADOR

Agustí (Batea)
Roger (Corbera)
Aleix (M Nova)
De la Torre (S B)
Oriol (Ascó B)
Robert (Aldeana)
Magí (Perelló)
Rullo (Ametlla)
Sergi Vila (Olim)
Toni Calafat (SB)
Ivan Arasa (Roq.)
Gerard (la Sénia)
John (Vilalba)
Paquito(Campredó)
Rullo (J i Maria B)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

42
23
20
17
15
13
13
11
11
11
10
10
10
10
10

GOLS

EQUIP

Bot

Batea

Pinell

Flix

la Galera

M Nova

S Jaume

la Sénia

J i Maria

Catalònia

Ametlla

S Bàrbara

Arnes

Camarles

Roquetenc

Vilalba

Amposta B

Tortosa

Cobera

Roquetenc B

Vilalba

Amposta B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DARRERS 
Nº

15

14

14

13

13

13

13

13

13

12

12

11

11

11

11

10

10

10

9

9

9

9

P EQUIP

Perelló

Deltebre

Ulldecona

Tivenys

Aldeana

la Cava

Olimpic

Catalònia

Horta

Rem Bítem

Ascó B

Camarles B

Gandesa

Rapitenca

Ampolla

Ebre Escola

Benissanet

Godall

Campredó

Amposta

Xerta

Ginestar

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

6 PARTITS
Nº

9

9

8

8

7

7

7

7

6

6

5

4

4

4

4

3

3

2

2

1

1

1

PJUGADOR

Jaume Esteve
Yuri
Andreu Carranza
Joan Porta 
Dani Hernandez
Oleguer
Albert Saltor
Llorenç Peral
Edu Usall
Gio 
Joan Mani

85
65
36
34
23
17
16
12
11
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE FLIX
Nº P.

1
1
8
9
2
4
2
3

6
1

G. JUGADOR

Aleix Figueres
Xavi Royo
Fèlix Chorto
Manel Martinez
Enric Sentís
Pinxo
Víctor Lopez
Martí Gisbert
Miquel Piñol
Khalid 
Sergi Anguera

44
37
32
26
23
23
17
16
16
14
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GINESTAR
Nº P.

6
2

3
7

2

1
1

G.

JUGADOR

Xixo
Magí Andreu
Narcís Franch
Eric Barberà
Dani Robles
Didac Subirats
Àlex Gonzalez
Arnau Pedreny
Jorge Donoso
Eric Brull 
David Flox

65
50
38
33
24
15
14
14
14
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CE PERELLÓ
Nº P.

6
13
4
1
7
1
1
5
2
1

G. JUGADOR

Cristian Diaz
Marc Prades
Maikel 
Marc Alegre
Alfons Povill
Ivan Arasa
Aleix Chavarria
Ivan Martin
Carlos Gilabert
Marc Curto
Xavi Bautista

39
38
32
29
22
17
16
16
14
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD ROQUETENC
Nº P.

4
8
2
1

10
1

3
2
8

G.

JUGADOR

Ruben  Barriga
Joan Esmel
Jordi Esmel
Guillem Aubanell
Marc Baiges
Pau Cortiella
Carlos Montesó
Gerard Alcovero
Nil Garcia
Joan Cortiella
Manel Tomàs

53
42
27
24
20
19
14
14
14
13
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC HORTA
Nº P.

3
2
3

5

2
1
6

G. JUGADOR

Sergi Prats
Roger Roig
Jordi Rullo
Àlex Franch
Albert Torres
Hristo Garcia
Aleix Arques
Jesse
Joan Cortés
Agustí Martí
Carles Beltran

45
38
37
27
26
21
19
17
17
14
8

UD J I MARIA B
P.

3
11
8
2

1
1

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

Gerard Estrella
Pol Rodriguez
Ramon Ibañez
Luis Albiol
Ruben Peinado
Xescu Moron
Ramon Centelles
Marc Lleixa
Xavi Pomada
Quim Bonet
Miquel Fonollosa

74
37
30
30
28
21
19
19
17
12
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF LA SÉNIA
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

Àlex Clua
Narcís Miró
Aleix Martí
Genís Pena
Ruben Barceló 
Jordi Roca 
Jordan Alvarez
Lucas Sanz
Edu Llop 
Jacob Papaseit
Ferran Argilaga

80
62
54
19
18
13
12
12
11
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

C AT M NOVA
Nº P.

6
20
3
2

3
3

13
5
5

4

3
2
1
1

G.

JUGADOR

Virgili
Massana
Andreu Guiu
Enric Llopis
Victor Bertomeu
Genís
Artur  Godia
Cristino
Jose Ramon 
Sergi Lopez
Assier

49
38
37
32
29
26
25
17
15
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE ASCÓ
Nº P.

9
1
4
1
4
2

2

G.

JUGADOR

Sergi Vila
Pau Muñoz
Johan
Joaquin Vila
Dani Calvo
Jaume Soriano
Ernest Rosell
Jordi José Moya
Ignasi Vernet
David Ferré
Aitor Giné

59
49
43
40
39
31
20
13
7
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

OLÍMPIC
Nº P.

11
4
3

1
5
1
1
7
2
1

G.

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  ASCÓ I TERCERA  CATALANA (2) EQUIPS MÉS EN FORMA

ELS CRACS DE LA  JORNADA 22
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Camarles-Roquetenc (16h)

Ebre E-Benissanet (16h)

S Jaume-Catalònia (18h)

Pinell descansarà

diumenge 

la Galera-Tivenys (16.30h)

Xerta-Bot (16.45h)

Amposta-Arnes (17h)

RESULTATS

18a jornada 4a catalana 

Catalònia-Ebre Escola 2-0

Roquetenc-S Jaume 0-4

Benissanet-Xerta 4-1

Bot-Amposta 5-1

Pinell-Camarles 3-0

Arnes-La Galera sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 40 7 45

2. la Galera 43 22 34

3. Catalònia 39 23 30

4. Bot 52 34 29

5. S Jaume 32 25 28

6. Arnes 34 24 28

7. Amposta 30 23 27

8. Roquetenc 30 31 25

9. Tivenys 32 40 19

10. Ebre Escola 24 32 16

11. Camarles 26 40 11

12. Benissanet 15 56 5

13. Xerta 18 58 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Santpedor-Tortosa Ebre

(dissa 16.30 h)

Sabadell-S Pere

Guineueta-PB Lloret

S Gabriel-S Andreu

S Eugenia-Molins

Pardinyes-At Prat

Fontsanta-C Clar

Porqueres-F Júpiter

RESULTATS

20a jornada 

Tortosa E-S Eugenia        3-3

Molins-S Gabriel 3-1

At Prat-Porqueres 1-0

C Clar-Pardinyes 0-2

S Andreu-Fontsanta 0-2

S Pere-Guineueta 8-0

PB Lloret-Santpedor        4-6

F Júpiter-Sabadell 0-10

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 73 8 53

2. S Pere 77 24 49

3. S Gabriel 64 21 45

4. Molins Rei 58 22 42

5. At Prat 63 24 38

6. Pardinyes 44 38 33

7. Tortosa E 46 47 33

8. Fontsanta 37 34 31

9. Guineueta 38 47 28

10. C Clar 49 50 26

11. Porqueres 49 44 23

12. S Andreu 31 43 21

13. S Eugenia 31 61 14

14. Santpedor 23 80 13

15. F Júpiter 22 98 5

16. PB Lloret 34 98 4

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Gandesa-Olimpic

J i Maria-Alcanar B

la Cava-Horta

S Jaume-Ginestar

Alcanar-R Bítem

Ulldecona-S Bàrbara

Tortosa E-Aldeana

RESULTATS 

17a jornada

Aldeana-la Cava 1 - 1 2

Ginestar-Tortosa Ebre 2 - 3

J i Maria-Gandesa s u s

Olimpic-Alcanar 1 - 1 8

S Bàrbara-S Jaume 6 - 1

R Bítem-Ulldecona 2 - 2

Alcanar-Horta sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 146 22 51

2. la Cava 117 27 46

3. S Bàrbara 72 32 38

4. Alcanar B 73 33 32

5. Tortosa Ebre 54 41 27

6. Olimpic 58 86 27

7. Horta 47 43 27

8. Ulldecona 54 52 26

9. R Bítem 31 56 16

10. J i Maria 31 70 15

11. Aldeana 35 73 14

12. Gandesa 36 65 12

13. Ginestar 28 77 10

14. S Jaume 9 115 0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Rapitenca

Aldeana-Canareu

Amposta, descansarà

J i Maria-Vinaròs

Perelló-la Sénia

Ametlla-Catalònia

Roquetenc-Tortosa

RESULTATS

14a jornada 

la Sénia-J i Maria sus

Vinaròs-Tortosa 3-2

Canareu, descanava

Roquetenc-Amposta 0-1

Aldeana-Alcanar 4-2

Catalòina-Perelló 7-3

Rapitenca-Ametlla 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 66 19 39

2. Amposta 53 19 34

3. Vinaròs 36 20 34

4. Rapitenca 47 24 30

5. Tortosa 42 39 21

6. Catalònia 43 43 21

7. J i Maria 27 25 21

8. Alcanar 36 31 20

9. Roquetenc 23 23 15

10. La Sénia 21 62 10

11. Canareu 9 20 9

12. Perelló 22 46 5

13. Ametlla 11 65 2

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ametlla-Ginestar (16.30h)
Horta-Deltebre (18h)

diumenge 
Flix-S Bàrbara (19h)

Batea-J i Maria (16.30h)
Ascó-Vilalba (16.30h)

Aldeana-Campredo (16.30h)
Perelló-Roquetenc (17h)
Olimpic-Corbera (17h)

la Sénia-Móra Nova (17h)

RESULTATS

22a jornada, Tercera catalana  

Roquetenc-Olimpic sus

Campredó-la Sénia 0-6

M Nova-Ametlla 1-0

J i Maria-Ascó 2-0

Flix-Perelló 0-1

Corbera-Batea 0-2

Vilalba-Horta 4-2

Deltebre-Aldeana 3-0

Ginestar-S Bàrbara 0-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 22 73 35 47

2. Ametlla 22 48 27 44

3. S Bàrbara 22 64 42 43

4. Roquetenc 21 46 22 41

5. Aldeana 22 47 38 36

6. Corbera 22 47 38 36

7. M Nova 22 48 34 36

8. Perelló 22 48 32 35

9. Flix 22 41 32 35

10. Vilalba 22 39 34 35

11. J i Maria 22 38 51 31

12. la Sénia 22 41 30 30

13. Olimpic 21 40 36 28

14. Deltebre 22 36 41 21

15. Ascó 22 39 55 20

16. Horta 22 26 55 19

17. Ginestar 22 25 83 7

18. Campredó 22 26 87 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

diumenge 
Ampolla-Torreforta (16h)
la Cava-Cambrils (16.30h)
Valls-Roda Berà (16.30 h)

Ulldecona-Hospitalet (16.30h)
la Riera-Camarles (16.30h)
Godall-R. Bítem (16.30 h)
Tortosa-Catalònia (17h)

R Bonavista-Alcanar (17h)
Gandesa-Canonja (17.30h)

RESULTATS

22a jornada, Segona catalana

Cambrils-Valls 6-1

Canonja-Ampolla 0-0

Torreforta-Riera 2-0

Catalònia-Gandesa 0-0

Rem Bítem-la Cava 0-1

Hospitalet-Tortosa 0-1

Camarles-R Bonavista 0-0

Alcanar-Godall 7-1

Roda Berà-Ulldecona 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 22 68 15 49

2. Tortosa 22 44 25 46

3. Valls 22 48 34 46

4. la Cava 22 44 35 36

5. Roda Berà 22 41 36 35

6. Ulldecona 22 37 34 35

7. Gandesa 22 41 27 35

8. Catalònia 22 31 23 32

9. Riera 22 29 31 30

10. Camarles 22 37 40 30

11. Alcanar 22 46 49 26

12. Torreforta 22 29 31 26

13. Rem Bítem 22 31 42 25

14. R Bonavista 22 31 36 24

15. Hospitalet 22 23 34 23

16. Ampolla 22 24 42 22

17. Canonja 22 21 35 20

18. Godall 22 17 73 8

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó suma sis punts
contra el Granollers i

Terrassa, rivals directes en
la lluita per la
permanència.  

PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Palamós
Masnou-Júpiter

Gavà-Santfeliuenc
Vilafranca-Terrassa
Ascó-Prat (diu 12 h)
Muntanyesa-Peralada

S Andreu-Manlleu
Sabadell-Rubí

Figueres-Granollers
Cerdanyola-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 28 17 10 1 53 21 61
2. Vilafranca 28 15 6 7 52 39 51
3. Gavà 28 13 11 4 45 28 50
4. Muntanyesa 27 14 6 7 33 23 48
5. Sabadell 28 13 8 7 40 25 47
6. Europa 27 11 11 5 40 23 44
7. Júpiter 28 12 5 11 42 44 41
8. Cerdanyola 28 11 6 11 39 36 39
9. Manlleu 28 12 3 13 31 32 39
10. S Andreu 28 10 8 10 32 31 38
11. Figueres 28 10 7 11 34 28 37
12. Ascó 28 9 8 11 26 35 35
13. Granollers 28 9 7 12 37 38 34
14. Peralada 28 8 10 10 38 39 34
15. Santfeliuenc 28 8 8 12 33 40 32
16. Palamós 28 7 11 10 35 44 32
17. Terrassa 28 9 3 16 27 50 30
18. Rubí 27 6 7 14 23 41 25
19. Morell 27 6 6 15 21 41 24
20. Masnou 28 4 7 17 24 48 19

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió

Palamós-Masnou 4-2
Santfeliuenc-Figueres 2-3
Granollers-Vilafranca 1-4
Prat-Cerdanyola 3-0
Peralada-S Andreu 3-0
Júpiter-Gavà 1-4
Manlleu-Sabadell 1-2
Terrassa-Ascó 0-1
Europa-Muntanyesa 23/3
Rubí-Morell 24/3

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Reddis (diss 19h)

Lleida-Torredembarra

Santboià-Terrassa

Castelld.-J i Maria (diu 12h)

Catllar-Balaguer

Rapitenca-St Ildefons (12 h)

Suburense-V Alegre

Vilaseca-Vilanova

Igualada-Viladecans

RESULTATS

23a jornada, Primera catalana

Torredem.-Rapitenca 4-0

Reddis-Santboià 1-2

Viladecans-Suburense 1-1

V Alegre-Lleida 0-2

S Ildefons-Amposta 3-0

Balaguer-Igualada 0-1

J i Maria-Catllar 8-0

Terrassa-Vilaseca 1-1

Vilanova-Castelldefels 1-1

Primera catalana

Una acció del partit Terrassa-Ascó, de dimecres (0-1). 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 22 45 19 41

2. Balaguer 22 31 20 41

3. Vilanova 22 45 23 41

4. Castelldefels 22 46 27 39

5. J i Maria 22 41 24 38

6. Igualada 22 33 23 38

7. Suburense 22 36 29 36

8. Lleida 22 32 25 35

9. Vilaseca 22 29 20 34

10. V Alegre 22 41 39 32

11. S Ildefons 22 47 28 32

12. Rapitenca 22 31 35 31

13. Terrassa 22 20 28 27

14. Viladecans 22 28 47 23

15. Reddis 22 22 41 21

16. Amposta 22 30 48 20

17. Torredembarra 22 18 46 11

18. Catllar 22 17 70 3

Victòria
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By: Joaquin Celma
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AVUI: FRANC REOLID, JUGADOR DEL CF CATALÒNIA

38 «El Catalònia és com una família»
UN SENIENC QUE TRIOMFA A LA SANTA CREU. UN PORTER 10

By: Joaquin Celma

Una gran persona, un
porter molt autoexigent
i autocrític. Ha jugat a
Castelló, a l’Aragó, i a
Estats Units amb un
equip que hi havia
jugadors serbis i un
altre amb llatins. Avui
és un dels líders del
Jesus Catalònia, des de
la porteria. Segueix sent
tan humil com aquell
xaval que als 14 anys va
deixar l’equip de la seua
vida: la Sénia.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el fut-
bol?
Resposta: Els meus
pares, sempre m'han
acompanyat per tots els
camps. El meu avi, sem-
pre tenia un consell en
els meus primers anys
com a porter. 
P: Ets somiador?.
R:Moltíssim, somio des-
pert...  
P: Que és una mare?.
R: La meua es diu Maria
Victòria, un referent,
molt treballadora i una
líder, en tots els ambits. 
P: Ets feliç?
R: Molt. Crec que la
felicitat parteix d'un
mateix. No has de bus-
car-la fora, està en el teu
interior.
P: El teu lema?
R: Cadascú és el protag-
onista de la seva vida. 
P: Què és la vida?
R: És un llenç de color
blanc que nosaltres el
pintem al nostre gust. 
P: Demana un desig?
R: Ajudar a fer el meu
poble més gran.
P: Com és per tu la gent
de La Sénia?
R: Molt treballadora,
perseverants i amant de
la seua terra. 
P: Tens núvia?
R: Sí. Es diu Núria, té
una farmàcia a la Sénia i
des de fa un any que
tinc la sort d'estar al seu
costat.
P: On estan les dones
més guapes?
R: A La Sénia.
P: Has plorat en un par-
tit de futbol?
R: En el juvenil de la divi-
sió d'honor, vam baixar
en l'última jornada de
categoria amb el
Castelló, vaig estar plo-
rant a l'autobús des de
Barcelona fins a
Castelló. 
P: Els futbolistes sou uns
pistolers?
R: Potser això afecta
més a l’èlit, són més

observats, més públics.
P: Els porters no cele-
breu tant el gol com la
resta de l'equip?
R: Quan el Catalònia
marca un gol, jo per
celebrar-lo, toco el pal i
bec un glop de l'ampolla
d'aigua que tinc al cos-
tat de la porteria. És el
meu moment per refle-
xionar sobre les direc-
trius que cal donar a l'e-
quip després del gol.
P: Quina sensació tens
després d'una gran atu-
rada?
R: Amb les parades no
t'adones de la magnitud
de l'acció fins que no
arriba un defensa i et
felicita.    
P: Tres plaers?.
R: Seure al pantà del
meu poble, prendre una
cervesa i escoltar el
silenci. M'encanta
també viatjar conèixer
gent i gaudir de les
experiències que vius en
cada lloc. He viscut tres
anys als Estats Units. 
P: Com és la gent d'alli?
R: D'una banda, molt
consumista, però d'altra
m'agrada el seu caràcter
competitiu i la seva
capacitat per treballar en
equip. 
P: Les dones juguen a
futbol...ens passen
davant amb tot?
R: Només cal veure la
meva mare, que té una
joieria, i la meua núvia,
una farmàcia. En són
clars exemples de dones
triomfadores a xòpia de
lluitar.
P:Què t’agradaria haver
arribat a ser?
R: Arquitecte. Però no
em puc queixar, al final
he acabat enginyeria.  
P: Hi ha crisi de valors?
R: Els joves ja es reboten
per res, abans els mes
joves no dèiem res en
un vestidor.
P: Com t’inicies en el
futbol?
R: En els benjamins del
meu poble, de la Sénia.
Tinc un bon record de
Victor Coma com a
entrenador. Vaig estar a
la Sénia fins segon any
de cadet. Llavors vaig
anar al Tortosa i després
al juvenil del Castelló.
Allí estic un total de qua-
tre anys: dues campa-
nyes al juvenil i dos més
a l'amateur que estava a
tercera divisió. Tinc un
gran record de Castelló,
allí coincideixo amb Raúl

Jiménez que estava al
primer equip. Encara
recordo el partit de
Copa del Rei que es va
clausurar el camp i es va
jugar a porta tancada.
Vaig ser testimoni de
com Raúl aturava un
penal. Era un referent
per a mi, en els entrena-
ments fèiem les parades
de l'escorpí.
Després vaig marxar al
Barbastre de tercera
divisió, vam fer el play
off a segona divisió B,
eliminem el Langreo i
després ens va tocar el
filial de Barça de
Guardiola. Va ser una
gran experiència jugar al
mini estadi amb 10.000
persones, contra
jugadors com Busquets i
Pedrito. Al final ens van
eliminar, però és en
moments com aquell en
què et sents profession-
al. Les dues següents
campanyes fitxo pel
Tortosa, vaig estar de
suplent. la primera  vaig
estar amb Alberto Coca
i la segona vaig tornar a
coincidir amb Raul
Jiménez.
P: Te’n vas a Estats
Units?
R: A estudiar un màster,
estic tres anys i el primer
vaig jugar en l'equip de
la universitat, la lliga
només durava tres
mesos i es jugaven tres
partits setmanals. Era
tota la setmana partit o
entrenament. La pobla-
ció més a prop estava de
5 hores i la més llunya-

na, Texas, de 21 hores
en autocar. El meu equip
estava ple de llatins,
molt competitius i durs.
Abans de sortir al partit
es parlava del que s'ha-
via de fer i ells en saltar
al camp deien: "anem a
donar puntades de peu i
a posar-li ous". Allí
només hi ha dues lli-
gues, la primera divisió i
la segona, no hi ha fut-
bol amateur. En el meu
segon any no vaig jugar
al futbol i en el tercer
vaig fer-ho en un equip
que estava semi federat
i competiem en  torne-
jos. Era un equip sol de
serbis, ja que a Sant
Louis es troba la colònia
de refugiats serbis més
gran del món. En l'equip
només un jugador i jo
parlàvem  anglès, imagi-
na't desplaçaments de
tres dies a Chicago,
Nova York... i gairebé
sense poder parlar. Però
he de dir que els serbis
són molt disciplinats, hi
havia un capità que el
que deia ell anava a
missa i allí no se li
rebel·lava ni Déu. 
P: Tornes a Espanya i fit-
xes pel Jesús Catalònia?
R: A través de Marcos,
entrenador de porters
del Catalònia i que ens
coneixíem de la seva
etapa a La Sénia. Em va
trucar i vaig fitxar. Al
meu poble en aquell
moment hi havia dos
grans porters, Raimon i
Xavi Barreda i el club no
em va dir res. Era nor-

mal.
P:Als porters joves costa
donar oportunitats?
R: Se'ls dóna mes als
veterans. En la posició
de porter es valora molt
l'experiència. És una
posició desagraïda per
donar oportunitats,
encara que sempre hi ha
porters que trenquen
barreres com el cas de
Selu o Josué, que sent
joves han sabut consoli-
dar-se. 
P: Com entrenant un
cop a la setmana ets dels
millors porters d'aquesta
comarca?
R: Només entreno un
dia perquè treballo a
Barcelona però durant la
setmana faig l'entrena-
ment invisible i gimnàs.
Sóc conscient que el no
poder estar entrenar
amb els meus companys
no eludeix les meves
responsabilitats per pre-
parar-me. Faig molta
feina pel meu compte.
P: Què t’ha enganxat al
Catalònia?
R: La sinceritat, la com-
panyonia, la transparèn-
cia i que és un grup molt
unit, com una família.
Mai he rebut ni una
queixa d'un espectador
local. Estic molt bé, fins
al punt que he tingut
ofertes d’altres clubs i he
preferit quedar-me.
P: Ets autoexigent?.
R: Per ser millor, només
has de treballar més. Cal
tirar endavant, si no, ens
quedaríem en el mateix
lloc o faríem enrere...el

món no para.
P: Ets complet baix els
pals, però servint de
porteria ets molt habili-
dós?
R: Com el camp del
Jesús és molt petit, la
pilota arriba de vegades
a l'altra àrea. Aquesta
temporada he fet tres
passades de gol.
P: Els teus millors entre-
nadors? 
R: El germà de Lopez
Ufarte al Castelló i Enric
que és molt metòdic,
bona persona i un apas-
sionat del futbol. De
vegades prenem una
cervesa i m'explica coses
de la seva etapa com a
jugador de La Sénia.  
P:Quin és el millor juga-
dor de les Terres de
l’Ebre amb qui has
jugat?
R: Cristian Bertomeu al
Castelló i també vaig
jugar amb ell al Tortosa.
Bon amic i gran jugador,
amb caràcter. És molt
del Barça. A Castelló,
compartiem pis. Un cop
que va guanyar el Barça
va posar una bandera al
balcó. I al dia següent va
aparèixer cremada, per
un veí que era del
Madrid. 
P: Com a porter, no tens
por a sortir i que els
davanters et peguin un
cop de colze?
R: No ho penso, m'han
trencat la clavicula, el
nas, dos dits i el peroné.
Però la recompensa d'e-
vitar un gol evita qualse-
vol por. 
P: Un company curiós?
R: Nacho Orozco,  ens
supera a tots junts pel
divertit que és.  
P: Si haguessis de definir
que és el futbol, què
diries?
R: Amistat. 
P: Porters favorits?
R: Bufon, Curtua,
Egea...diuen que jo
m'assemblo a Bravo.  
P: De quin equip ets?
R: Catalònia, la Sénia i
Barça. 
P: Què és el que t’ha
aportat més el futbol?
R: A ser exigent, treba-
llador, sacrificat per a
poder compaginar-lo
amb els estudis univer-
sitàris. L'esport et dóna
una lliçó per superar-te.
Per a fer-ho, has de tre-
ballar molt. 
P: Quina regla canvia-
ries?
R: L'expulsió del porter,

quan és per evitar una
ocasió de gol. Ja és prou
càstig el penal. 
P: Aficions calentes?
R: Recordo molt la de
Traiguera. A més, aquell
dia plovia i anaven amb
paraigues... 
P: Quin ritual segueixes
abans d’un partit?
R: Surto a escalfar el pri-
mer al camp i entro al
vestidor l'últim. He de
tenir tenir les pulsacions
el més altes que sigui
possible. 
P: Hi ha silencis o crits en
un vestidor?
R: Els primers dos
minuts tots volem parlar
i posar la nostra cullera-
da; després arriba el
míster i tots ens callem. 
P: Al teu poble, gairebé
tots els teus excom-
panys s'han retirat.
R: Sí, Ivan Lozano,
Tolosà, Ramon,
Julen...grans jugadors
de la meua quinta que
ho van deixant.
P: Com es para un
penal?.
R: Espero que algun dia
m'ho expliqui Raúl
Jiménez, ell és un
expert.
P: Un àrbitre?.
R: Guardo bon record
de Luna. Si es treia bé de
banda, parava fins que
ho feies. 
P: Tornaràs a jugar a la
Sénia?.
R: M'encantaria jugar
amb la Sénia a segona
catalana. És la categoria
que li correspon i no vull
retirar-me sense jugar al
primer equip del meu
poble.

Joaquin Celma. “És la
segona vegada que
entrevisto a Fran. La pri-
mera fou quan ells esta-
va al Castelló per a la
publicació local El
Senienc. Ha crescut
molt des d'aleshores
com a persona i com a
porter, però segueix
sent el de sempre, molt
bondadós. Un crac”.   

PROPER: 

CARLOS GILABERT
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Aquest diumenge 6 de març el pavelló del
Perelló acollirà la primera jornada del campio-
nat comarcal del Baix Ebre de patinatge artístic
dels Jocs Esportius Escolars.  En total participa-
ran unes 180 patinadores d’acord a les catego-
ries convocades, des de patufet passant per
prebenjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil i ins-
crites en els seus corresponents nivells A, B o C,
i que representaran al  Club Patí Perelló, Club
Patí Deltebre, Club Patí Jesús,  Club Patí La
Cala, Club Patí L’Aldea i Club Patí Dertusa.
L’elevada participació  en individual, grups i
shows, farà que la competició es faci en jorna-
da partida, de matí des de les 9,00 hores  i per
la  tarda a  partir de les 15,30 hores , amb els
seus respectius lliuraments de premis. El cam-
pionat està organitzat pel Consell Esportiu del
Baix Ebre,  l’Ajuntament del Perelló, i el suport
del club local.

El Perelló acollirà la primera jornada de
patinatge del Jocs Esportius

DIUMENGE LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (77-71). VICTÒRIA A CASA

L'equip sènior masculí, va rebre a la Vall d'Hebron.  3-0 amb parcials (25-18, 25-23 i 25-17).
Per altra banda, l'equip femení va rebre al Carles Vallbona. 0-3 amb parcials (25-27, 10-25 i
17-25).
El juvenil i cadet masculí, van rebre al C.V.Arenys. El partit del juvenil va ser del tot intens, 3-
1 amb parcials (21-25, 25-23, 25-20 i 25-19). A diferència de l'equip cadet, 0-3 amb parcials
(10-25, 15-25 i 14-25). Per altra banda, les juvenils i cadets femenines, van desplaçar-se al
camp del Gavà. L'equip juvenil va guanyar per un contundent 0-3 amb parcials (18-25, 9-25
i 23-25) i les cadets van perdre per 3-0 amb parcials (25-23, 25-19 i 25-22).

El sènior s’imposa a la Vall d’Hebron
C VOLEI ROQUETES

Nou fitxatge, Steven Miro
Al Pavelló de Ferreries, es va
disputar el partit de la jorna-
da vintena enfront al C.B La
Palma de Cervelló.
Un equip difícil, intens, deci-
dit a combatre a cada minut
de l’encontre, amb una
defensa sòlida i uns jugadors
que ho deixaven tot. Tot i
així el primer quart, seria per
a Les Vinyes del Convent C.B
Cantaires por un 21/19,
mentre que el segon se n’a-
niria en 13/17. En el tercer
temps, l’equip aconseguiria
guanyar sols per 4 punts,
19/15, i ja en l’últim assalt,
també seria per al local por
24/20. Es comptabilitza així
la tretzena victòria en la nova
categoria per 77-71.
Destacar l’enorme actuació
de l’estrella de l’equip David
King amb 29 punts i 13
rebots totals. 

Fitxatge d’Steven
Miro
Ha estat jugant en
NCCA1 -Florida-,
Primera Categoria
P r o f e s s i o n a l
Basketball Puerto
Rico, Miami Pro-
AM Basketball,
selecció nacional
3x3 de Puerto Rico,
entre altres equips.
La seva posició és la
d'aler, podent jugar
també de base-
escolta.
Steven va debutar
aquest diumenge
en el partit regular
que Les Vinyes del
Convent. La prope-
ra setmana Steven
s'afegirà a l'estruc-
tura entrenadors-
formadors del club.

ENDURO. PILOT DE TIVENYS. VA GUANYAR A ALMERIA

Un partit més i un partit menys per a continuar som-
niant amb la promoció. Una discreta primera part,
però una bona segona va donar els dos punts, quan
un gran treball en defensa de l’equip i l’eficàcia
ofensiva, destacant l’aportació d’Alba (12), Judith
(6) i Joana (7) i amb les intervencions de Marta
Gálvez van fer que, amb aquesta victoria i l'empat
del VIVELAFRUTA.COM-E.CASTELLDEFELS a Elda,
l’equip continui lluitant per la segona plaça.

Gran actuacio del pilot de Tivenys, Jordi Piñol, aconseguint la
victòria en la categoria sènior B aquest cap de setmana, a la pri-
mera cursa del Campionat d'Espanya d'Enduro 2016, disputada
a la localitat d'Antas "Almeria". Cursa molt complicada degut  al
fort vent, la pols i un terreny de per si molt tècnic.
Després de 5 hores de carrera, uns 150km de recorregut i 6 espe-
cials cronometrades, va aconseguir emportar-se la victoria,
posant-se aixi, líder del campionat estatal en la seua categoria.

L’Amposta Lagrama segueix somiant (32-34)

Jordi Piñol, líder del
Campionat d’Espanya

A la quinzena jornada d'handbol
Primera Catalana sènior femenina,
grup A, que integra un total de vuit
equips de la província i resta de
Catalunya, l'HC Perelló continua líder
invicte després d'aconseguir una victò-
ria contundent aquest passat dissabte
a casa contra l'Handbol Guissona,
últim a la classificació, per 34-13.  

Líder invicte
HC PERELLÓ

HANDBOL

Infantil  Femení. C.E. Tortosa 21 (12) - C.H. Sant Llorenç – Sant Feliu de Llobregat 22 (11)Partit
molt igualat i obert que es va decudur per petits detalls i que hagués pogut dacanter-se d’un cos-
tat o de l’altre. Infantil  Masculí. C.E. Tortosa 27 (16) - C.H. Salou 30 (14). Jornada on els infantils
del CE Tortosa van mostrat un bon joc fins al final. Van lluitar durant tot el partit encara que en els
darrers minuts els de Salou es van endur la victòria. Cadet  Femení. P.B. Montmeló BM 27 (15)
C.E. Tortosa 30 (15). Partir molt diferent al disputat a la primera volta on les tortosines van guan-
yar de 24 gols. Cadet  Masculí. La Salle Bonanova 49 - C.E. Tortosa 16. Juvenil  Masculí. C.H.
Bordils “Blanc” 32 - C.E. Tortosa 13. Sènior Femení. C.E. Tortosa 15 (8) - C.H. Cardedeu19 (9)
El passat diumenge tarda l'equip sènior femení del CE Tortosa va disputar un partit molt intens con-
tra el CH Cardedeu, decidint-se en els darrers minuts. Sènior Masculí “B”. C.E. Tortosa 25 (13) -
H. Poblenou “C” 27 (14). Decebedora derrota del Sènior Masculí B que s’allunya de les 3 prime-
res places que donen  l’ascens a 3ª Preferent. Sènior Masculí “A”. HIMESA SA Súria 25 (13) 
C.E. Tortosa 26 (10). Victòria importantíssima a casa del tercer classificat.
6ª JORNADA DE MINI-HANDBOL. El passat dissabte dia 26 al Pavelló Firal de Remolins va tenir
lloc la sisena jornada de la lliga de mini-handbol on hi van participar 17 equips compresos entre les
categories de prebenjamí, benjamí i aleví. En categoria prebenjamí es va imposar l’equip de l’Escola
Ferreries al Perelló. En categoria benjamí, l’equip Ferreries 2 i, finalment, en categoria aleví, els
equips del Ferreries femení i el Cinta Curto 1 van jugar una final molt disputada on les noies del
Ferreries es van imposar al gol d’or.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

Aquest dilluns, 29 de
febrer de 2016, el Consell
Comarcal Esportiu de la
Ribera d'Ebre ha fet
entrega a l'alcalde de
Móra d'Ebre de la bande-
ra commemorativa dels
40 Jocs Escolars de la
Ribera d'Ebre. Aquest
estendard estarà a
l'Ajuntament de la capital
comarcal durant una set-
mana i, posteriorment,
iniciarà un recorregut pels
altres tretze ajuntaments
riberencs, que també cus-
todiaran durant set dies
l'estendard.
L'acte de lliurament de la
bandera ha comptat amb
la presència de Joan
Juncà, president del
Consell Comarcal Esportiu
de la Ribera d'Ebre i alcal-
de de la Torre de
l'Espanyol, i de l'alcalde
de Móra d'Ebre, Joan
Piñol. També hi ha estat
present Antoni Garcia,
secretari tècnic del Consell
Comarcal Esportiu.

Més
notícies

Aquest cap de setmana, Santa
Bàrbara acull les semifinals
Catalunya Sud, organitzades per
la FECT.

Santa Bàrbara
acull semifinals

TWIRLING
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Maridatge

Vi Negre Roure, Criança - Temperatura: 16º

MÉS EBRE RECOMANA
Guatlles rostides amb glacejat de taronja

INGREDIENTS PER A 2 PERSONES:
• 2 guatlles netes
• 1 taronja
• 1 mandarina,
• 1-2 cullerades de xarop d'auró
• 1 culleradeta de salsa de soja
• 1 cullerada de mostassa de Dijon
• 2 cullerades de whisky
• 1/2 culleradeta de salsa Worcestershire
• una mica de cacau pur en pols
• 1 cullerada de romaní o farigola
• cibulet fresc, pebre negre, sal, oli d'oliva verge extra.

PREPARACIÓ:
Preescalfar el forn a 200º C i cobrir una font amb paper

d'alumini. Netejar les guatlles de possibles restes de plo-
mes. Introduir un parell de grills de mandarina trossejats en
el seu interior juntament amb unes branquetes de cibulet.
Lligar les potetes, pintar amb oli d'oliva, salpebrar i afegir la
farigola o romaní. Barrejar en un bol 2 cullerades de suc de
taronja amb la salsa de soja, la mostassa, el whisky, el xa-
rop d'auró, la salsa Worcestershire i la mica de cacau. Batre
molt bé i pintar les guatlles. Introduir en el forn i cuinar du-
rant uns 10 minuts. Girar les aus i tornar a pintar amb el
glacejat. Continuar la cocció 10 minuts més, baixant una
mica la temperatura. Acabar el glacejat i seguir al forn uns
30 minuts. Embolicar amb el mateix paper d'alumini per-
què reposin uns minuts abans de servir.

Bon profit!

La combinació de suc natural - fins i tot deixant que es coli part de la polpa de taronja - amb la
dolçor especiat del xarop d'auró i aquesta aroma potent del whisky, és estupenda per vestir una
carn suau com la de la guatlla. La veritat és que queden molt vistoses servides en racions indivi-

duals i es poden acompanyar de qualsevol guarnició que ens vingui de gust.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop

PASSATEMPS

El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat fins a migdia amb el pas d'alguns núvols alts i mitjans. Al matí
arribaran núvols al nord-oest i quedarà entre poc i mig ennuvolat en aquest sector. Al
llarg de la tarda augmentarà la nuvolositat en general d'oest a est i el cel quedarà molt
ennuvolat o cobert al quadrant nord-oest i mig o molt ennuvolat a la resta. Al final del
dia minvarà la nuvolositat d'oest a est.
Precipitacions
A partir de mitja tarda s'esperen precipitacions febles al quadrant nord-oest, sobretot al
vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. A partir del vespre s'esperen plugims dis-
persos a la meitat oest del país i al final del dia no se'n descarten a la resta del país.
S'acumularan quantitats minses de precipitació en general, o localment poc abundants
al Pirineu occidental. La cota de neu baixarà dels 1300 metres als 800 metres al final
del dia. S'acumularan gruixos de neu entre minsos i poc abundants en general, local-
ment abundants.
Temperatures
La temperatura mínima baixarà lleugerament en general, o moderadament al terç sud,
ponent i vessant nord del Pirineu. La temperatura màxima pujarà lleugerament, o pun-
tualment de manera moderada a l'extrem nord-est i al vessant nord del Pirineu. La tem-
peratura mínima oscil·larà entre els -6 i -1 ºC al Pirineu, entre els -4 i 1 ºC al Prepirineu,
entre els -2 i 3 ºC a la depressió Central i al prelitoral nord, entre els 1 i 6 ºC a la resta
del prelitoral i al litoral nord, i entre els 5 i 10 ºC a la resta del litoral. Pel que fa a la màxi-
ma, es mourà entre els 10 i 15 ºC al Pirineu, entre els 12 i 17 ºC al Prepirineu i entre els
15 i 20 ºC a la resta, si bé serà puntualment més alta a l'extrem nord-est i a l'interior de
la vall de l'Ebre.
Visibilitat
Visibilitat entre bona i excel·lent en general. Malgrat això empitjorarà a partir de la tarda
al quadrant nord-oest, sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental on
quedarà entre regular i dolenta. A banda, al vessant nord del Pirineu serà regular de
matinada. Independentment, hi haurà alguna boirina a la depressió Central fins a pri-
mera hora del matí.
Vent
A l'interior bufarà vent de component oest entre fluix i moderat, amb estones de vent
fluix i de direcció variable de matinada. Al litoral de matinada bufarà el vent de com-
ponent oest i al llarg del matí s'imposarà el vent de component sud, amb predomini del
llebeig al sector central del litoral. En general, al litoral el vent serà entre fluix i moderat,
més reforçat a la tarda quan hi haurà cops forts a la meitat nord de la costa.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

20º
Mínima

8°
MATÍ

SOL

TARDA

SOL

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Avui pots viure certa  tensió amb la teva parella,
potser per no explicar els teus plans amb ante-
lació. Respecte a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d’inflamacions.

Estàs en un moment  ideal per construir coses en
comú amb la teva parella. En qüestió de salut, si
t’esforces només 20 minuts al dia fent esport de
seguida agafaràs  una forma física òptima. 

Taure
20/4 al 19/5

Temes com llibertat i independència tindran un nou
sentit per a tu, les teves experiències  sentimentals
poden ser enriquidores. No deixis  que res aliè als
teus interessos entorpeixi la teva bona marxa.  

En assumptes d’amor intentaràs donar regna
solta a les teves fantasies. Respecte a la teva
salut has de ser el més objectiu possible. Evita
cometre imprudències, la teva salut ho agrairà.  

Bessons
20/5 al 21/6

Has de tenir  una mica més d’habilitat  i tacte
referent  a les teves  relacions  familiars . El
millor  és que  pensis  en la teva felicitat  dei-
xant  que sigui  el sentit  comú el que et guií.

La teva història d’amor l’estàs  portant al teu
terreny. Sentiràs que afines amb més precisió. És
important que t’oblidis de les aparences. Millor
estar sa per dins que aparentar-ho per fora.

Cranc
22/6 al 21/7

Certes converses amb la teva parella et faran
replantejar-te les coses des del començament.
Vés amb compte amb les dietes inadequades
o amb el consum de fàrmacs.

Perquè tot et funcioni bé en l’amor, deixa’t
portar per la qual cosa sents i és el més
natural possible. Respecte  a la teva salut,
és temps  de neteja.

Lleó
22/7 al 22/8

Aprendràs dels sentiments propis i aliens, una
cosa que a curt termini resultarà molt positiva
en la teva vida sentimental. La teva vitalitat és
molt forta i els teus bioritmes en alça.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui et  ve de gust passar un dia amb la teva
parella, sense viure cap tipus de problema.
Respecte a la teva salut  no has de  deixar  que
la mandra s’imposi en la teva vida.

Verge
23/8 al 21/9

El factor sort t’arriba a través de la parella,
els contactes socials o els amics, així
doncs, és el moment ideal per potenciar la
teva vida social. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui viuras experiències de tipus amorós que
trenquin amb l’establert. Respecte a la teva salut,
has d’evitar que el teu cos engreixi  de forma  gra-
dual. Preocupa’t per les teves despeses.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
LLOGUER LA SÉNIA: pos-

sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment  equi-
pat de 183m3. a. condicio-
nat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naútic.
Ampli aparador, sòl de par-
quet. Sala gran i despatx
bany. Tel: 670516520

AMPOSTA: ES VEN CASA
160m2 amb terrat de
60m2. Tel 628497420
SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
info@stanza.es 

VARIS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i no
tinguen papers. Pagament
al comptat.Tlf.680 968 290

RELAXÑ 

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 

CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per

Francisca

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTE-

NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

TORTOSA

Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb

terrasses, parquet cli-
matitzat, xemeneies
de llenya als 2

salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.

Tel. 670 268 632

Venc apartament
Riumar (Delta de
l'Ebre). A 5 minuts
platja. 70m2, 2 habi-
tacions, 2 WC, cuina,
salon-menjador,
terrassa. Bon preu.
Tel. 650940151
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22H A CANAL TERRES DE L’EBRE

Avui coneixerem a la Teresa-
Marta i a Rainer.

Ella catalana i ell nascut a
l'Alemanya Oriental, que es van
conèixer a la caiguda del mur de
Berlín i que des de les hores han
compartit vida i passió pel món
de l'art. L'any 2004, van conver-
tir una finca rústica de Roquetes
en un espai on, a més de poder
gaudir de les escultures a l'aire
lliure, i tenen el seu taller on
imparteixen, difonen i intercan-
vien els seus coneixements artís-
tics. Ens explicaran els seus inicis,
la complicitat que tenen com a
parella després de quasi 30 anys
de viure i treballar junts, la sim-
biosi a l'hora de crear, el món de
l'art en l'actualitat...

Aquesta nit a les 22h. parlarem
de ceràmica amb la Teresa-Marta
i de pintura i escultura amb
Rainer.

Una parella peculiar i sorprenen. 

Més Personal: Teresa-Marta Batalla i Rainer G. Schumacher 

ACTUALITAT

EL RAVAL DE L'ART

Imatges de l’entrevista a la Teresa-Marta Batalla i Rainer G. Schumacher.
Podeu veure tots els programes de Més Personal a: www.canalte.xiptv.cat/mes-personal


