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La Cooperativa de la Palma d’Ebre elabora l’oli oficial del FC Barcelona

MT Inpulse SL dóna a conèixer l'oli d'oliva verge extra oficial del FC Barcelona, un producte que, per la seva exquisidesa i qualitat, combina a la perfecció un dels ingredients principals de la dieta mediterrània amb el disseny exclusiu d'un dels clubs esportius més importants del món. Elaborat des de 1919 per la Cooperativa Agrícola de la Palma d'Ebre, és un
dels millors olis d'oliva verge extra de categoria superior, guardonat, en tres ocasions, amb el Premi Románico Esencia en els anys 2006, 2009 i 2014. El proper 10 d'abril tindrà lloc a
P3
la Palma d'Ebre l'acte de presentació de l'Oli d'Oliva Oficial del Futbol Club Barcelona.

Reclamen a l'Ajuntament d'Amposta les gravacions
del ple que va donar suport a la desconnexió

Avui és notícia

L'Audiència Nacional ha enviat els Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament d'Amposta per requerir l'acta del ple, els informes de secretaria i el nom dels regidors que van votar a favor de la moció de suport, el passat 23 de novembre, a la resolució del Parlament
per a la desconnexió de l'Estat espanyol. Els agents s'han personat aquest dilluns al matí a la casa consistorial amb el requeriment
judicial, que també vol constatar, si la moció faculta l'alcalde a l'execució d'algun tipus d'acte vinculat. Amposta s’afegeix així als
ajuntaments de Tortosa, Santa Bàrbara i d’altres de les Terres de l’Ebre que ja han rebut també el requeriment.
P3

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa Terres de l’Ebre. Amposta, Deltebre i
registra ‘un resultat pressupostari de rècord, Ulldecona, més municipis que se sumen al
malgrat rebaixar impostos’.
P4 recurs judicial de la PDE.
P5

Esports. La Rapitenca rebrà diumenge
l’Amposta, en el derbi ebrenc de la Primera
P11
catalana (12h).
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Un pas més de les Terres de l’Ebre

Aquests dies la Palma d'Ebre és notícia. Primer per haver estat la població on s'ha donat el tret de sortida a la 13a Festa de la clotxa de la Ribera d'Ebre
el passat diumenge dia 6, i ara per un producte bàsic dintre de la dieta mediterrània, el considerat or líquid: l'oli. No es tracta de qualsevol oli, no. Porta
des de l'any 1919, elaborant-se a la Cooperativa Agrícola de Palma d'Ebre i ha estat guardonat amb diferents premis. Si es fan les coses bé, i productes
de qualitat, no hi ha dubte que tard o d'hora es reconeguin (més tard, que d'hora, això és cert).
A partir del 10 d'abril aquest oli de Palma d'Ebre figurarà com a l'oli oficial del Futbol Club Barcelona. Un pas més de les Terres de l'Ebre.
Seguim lluitant!

LA NOVA CONVERGÈNCIA
J. Pere Gómez i Comes

No se m’acut res millor per definir el procés fundacional de CDC que la pregunta que va formular el President Mas en una entrevista recent: “Imagineu
que CDC no existeix, quin partit faríeu ara si partíssim de zero?”. A nivell personal, com a militant de base, crec que hem d’engegar aquest procés amb
esperit fundacional perquè CDC necessita reinventar-se a si mateixa, posarse plenament al dia i transformar-se en profunditat. Han passat ja 42 anys des
de la creació del nostre partit i a ningú se li escapa que, tot i l’exitosa etapa
que ha permès la transformació del nostre país, CDC s’ha de convertir en un
espai obert, transparent, dinàmic i participatiu del S.XXI; el que podríem anomenar “la casa gran de l’independentisme”. Al meu parer, cal un partit que
tingui objectius i horitzons molt clarament definits, que sigui ferm i convincent en la defensa de les seves idees centrals i integrador de mentalitats plurals defensores del sobiranisme catalanista. Aquesta nova eina hauria de
comptar amb el millor bagatge de Convergència però posant l’accent en l’on
volem anar col·lectivament per ser capaços de vertebrar la societat catalana.
No es tracta de començar de zero, però si de repensar-ho tot i de reinventar
quelcom vinculat als valors primigenis fundacionals de Convergència: un partit que creia en la meritocràcia, centrista i amb un liberalisme basat en la doctrina social cristiana. La gent espera un partit on hi càpiga tothom, que sigui
molt exigent amb els seus quadres polítics, on hi onegi la bandera de l’honestedat i que sigui implacable amb temes indignes com la corrupció. Hem
de fer això i molt més per reconnectar amb la societat!. Per donar format a
la proposta que es treballarà en el congrés el proper mes de juny, el partit vol
que els militants i simpatitzants aportin el seu granet de sorra dient com s’imaginen a la Convergència del futur. És per aquest motiu que s’estan organitzant sessions participatives al territori, un torn obert virtual a la web
www.tornobert.cat i un centre de trucades des d’on es podran recollir reflexions i opinions d’arreu del país. Com diu el President Mas. “Volem, necessitem repensar aquest instrument que és CDC per seguir posant-lo al servei
de Catalunya”. Comptem amb tu!.
Joan Pere Gómez Comes
Cap de llista de CDC a l’Ametlla de Mar i portaveu al CC del Baix Ebre
@JPGomezComes

‘Comediants
solidaris’
Lo grup de teatre Los
Comediants de Tivenys,
amb els diners recaptats
de l'actuació del dia 6
de Febrer a l'Auditori
Felip Pedrell de Tortosa,
fa una donació d'un xec
1500€ a les següents associacions: - GENEFA,
Plataforma para la cura
de la Ataxia de Friedreich – Investigación
en terapia génica. - ATEAE, Asociació Trastorns
de l'Espectre Autista de
les Terres de l'Ebre.
- MIQUEL VALLS,
Fundació Catalana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica.
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D’acord amb el posicionament fet públic anteriorment sobre el drama
dels accidents a la carretera N-340, en el qual denunciàvem enèrgicament l’Estat espanyol per l’absoluta manca d’inversions en infraestructures a les nostres terres,fet que ens relega i condemna a ser ciutadans
de segona, l’Assemblea Nacional Catalana de les Terres de l’Ebre constatem el nostre suport als talls de circulació que tindran lloc a la carretera N‐340 el proper dissabte dia 19 de març, impulsats per alcaldes i
associacions de veïns, amb la finalitat d’exigir la gratuïtat immediata de
l’autopista AP7 com a solució per resoldre de manera ràpida i efectiva el
drama dels accidents que es produeixen constantment a l’N‐340.
D’acord amb això, l’Assemblea Nacional Catalana de les Terres de
l’Ebre fem una crida a la participació massiva i a la implicació
de la gent de l’Ebre en aquests talls de la carretera N‐340 que tindran
lloc el proper dia 19 de març, com també en tots els talls posteriors que
vagin dirigits a exigir la gratuïtat de l’autopista AP7 com a solució
per posar fi al degoteig constant d’accidents, molts dels quals amb víctimes mortals.

Tortosa acull un acte commemoratiu de reconeixement a
les persones grans, amb més de 400 assistents
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel; el director corporatiu de l’Àrea Social de la
Fundació Bancària “la Caixa”, Marc Simón; i el director de l’oficina nº0019 de
CaixaBank a Tortosa, Francesc Ros, han
presidit aquest dimarts un acte de reconeixement a les persones grans celebrat
a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
Aquesta jornada commemorativa és
una de les més de vint que s’estan celebrant a tot Espanya en homenatge a les
persones grans, impulsades per l’Obra
Social ”la Caixa”, que aquest any commemora d’aquesta manera el centenari del seu
emblemàtic Programa de Persones Grans. Catalunya acull 9 d’aquests actes durant el
març i l’abril. En aquesta acció de reconeixement, que ha inclòs la conferència «Viure
amb dignitat i autonomia. Claus per a la vida quotidiana», a càrrec de l’equip científic
del Matia Instituto Gerontológico, hi han pogut assistir més de 400 persones grans
usuàries dels centres de persones grans propis de l’Obra Social “la Caixa” -EspaiCaixad’Alcanar, Amposta, El Perelló, Tortosa i Ulldecona. També hi han hagut assistents dels
centres adherits en conveni amb els Ajuntaments de Deltebre, Falset, Gandesa, La Sénia, Les Borges del Camp, Móra d’Ebre, Roquetes i Sant Carles de la Ràpita.

Gala concert
solidari a l’Aldea
El pavelló poliesportiu de l’Aldea
serà demà dissabte (22 h) l’escenari
de la Gala Concert solidari ‘Un Cop
a les Malalties Rares’. El preu de
l’entrada solidaria és de 5 € i enguany els beneficis aniran destinats
a la Fundació Noelia de Camarles
que necessita recaptar diners per
l’Adrià, un xiquet de 5 anys de Camarles que li van diagnosticar la
malaltia de Distròfia Muscular
Congènita amb Dèficit de Col·lagen
VI, quan en tenia 3. Els pares de
l’Adrià necessiten 150.000 dòlars
per començar el projecte d’estudi de
la malaltia als Estats Units. Al concert solidari comptarem amb els
grups: Xeic !,El Mafio, Metabolé,
Mifos, Trio Onda Vinaroz, Drazer,
Miquel Rullo, Andersson Gonzalez.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*NOU ACCIDENT A LA N340, dilluns, a l’Ampolla.
Dos ferits, un greu, en un
xoc entre un vehicle i un
camió. Dimarts també va
haver-ne un al Perelló, a la
carretera TV 3022, quan un
camió va caure per un
barranc. Tot i l’aparositat, el
conductor va resultar ferit
lleu.
*JUNTS PEL SÍ es divideix
en les votacions sobre la
derogació de la reforma
laboral. ERC vota a favor,
CDC s'absté i la proposta
tira endavant amb el suport
de PSC, CUP i Catalunya Sí
Que Es Pot.
*LA COMUNITAT EDUCATIVA dels centres públics
d'Amposta retreu que la
retallada de línies de P3 no
afecta la concertada. Uns
200 professors, familiars i
alumes van protestar ahir
dijous a les portes de
l'Escola Soriano Montagut
en contra la supressió d'una
línia
anunciada
per
Ensenyament abans de la
preinscripció.
*GODALL celebra aquest
cap de setmana la Fira de
l’Oli i l’Espàrrec. El certamen compleix 13 anys.
*ULLDECONA
destina
25000 euros a subvencionar la reforma d’habitatges
de més de 50 anys. Un dels
objectius és recuperar el
patrimoni del Nucli Antic.
D’altra banda, el consistori
aprova una moció en contra del PHE i se sumarà al
recurs de la PDE davant del
Suprem.
*SANT JAUME demana
ajut per arranjar la carretera
d’accès a les platges. Vol
que la Diputació es faci
càrrec de la titularitat i manteniment d’una via clau en
l’aspecte turístic.
*L’ALT CABAL DEL RIU
suspèn els trataments contra la mosca negra.

TERRES DE L’EBRE
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L’oli d’oliva de la Palma d’Ebre
té color blau-i-grana
Es comercalitzarà sota la marca ‘Futbol Club Barcelona 1899’
MT Inpulse SL dóna a
conèixer l'oli d'oliva verge
extra oficial de FC
Barcelona, un producte
que, per la seva exquisidesa i qualitat combina a la
perfecció un dels ingredients principals de la dieta
mediterrània amb el disseny exclusiu d'un dels
clubs esportius més importants del món. La producció de més de 2000 ampolles de 100 i 250 ml estan
preparades per a la venda
tant en botigues físiques:
"Cooperativa agrícola de
la Palma d'Ebre", "FCBM
Megastore de Barcelona";
com per via internet a les
webs: ww.labellaespanola.com i www.footballmania.com.
Elaborat des de 1919 per
la Cooperativa Agrícola de
la Palma d'Ebre, és un dels
millors olis d'oliva verge

extra de categoria superior, guardonat, en tres
ocasions, amb el Premi
Románico Esencia en els
anys 2006, 2009 i 2014.
Amb denominació d'origen Siurana, aquest or
líquid s'obté de les millors
olives arbequines que han
estat curosament seleccionades i tractades mitjançant
procediments

totalment mecànics. MT
Inpulse SL és una empresa
amb seu a la ciutat de
Barcelona i l'activitat
comercial principal és la
venda d'alimentació de
productes envasats. El proper 10 d'abril de 2016
tindrà lloc a la Palma
d'Ebre l'acte de presentació de l'Oli d'Oliva Oficial
del Futbol Club Barcelona.

Detingut un home per simular
el segrest d'un nadó de 14 mesos a Tortosa
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Neteja i sensibilització ambiental
al Parc Natural del Delta de l'Ebre
Aquest diumenge
El Parc Natural del Delta
de l’Ebre, el Consorci de
Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre
(COPATE), els ajuntaments de l’Ampolla,
Camarles,
l’Aldea
i
Deltebre (Baix Ebre); i
Amposta, Sant Carles de
la Ràpita i Sant Jaume
d’Enveja (Montsià), i
l’Associació de Voluntaris
del Parc Natural han
organitzat per al proper
diumenge, 13 de març,
una neteja d’espais naturals i periurbans pertanyents als set municipis del
Delta. La neteja és l’acte
central de la campanya
“Per un Delta Net”, una
iniciativa de sensibilització
ambiental, que compta
amb el suport de
l’Associació d’Empreses i
Serveis Turístics del Delta
i la participació de

L’Escola
del
Parc,
Musclarium i l’Associació
de Turisme Rural de les
Terres de l’Ebre.

Reclamen a l'Ajuntament d'Amposta
les gravacions del ple que va donar
suport a la desconnexió

La investigació policial ha permès aclarir els fets

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 32 anys, veí
de Tortosa, per una suposada simulació de delicte. Segons ha
pogut confirmar l'ACN, l'home hauria aturat a una patrulla dels
Mossos d'Esquadra, a primera hora del matí, explicant-los que
uns "encaputxats" haurien intentat segrestar la filla de la seva
parella, de 14 mesos, quan la portava a la llar d'infants. L'home
hauria explicat també que els suposats segrestadors haurien
marxat en una furgoneta blanc. Els Mossos d'Esquadra han
mobilitzat nombrosos efectius a les principals vies de comunicació per localitzar el vehicle i, paral·lelament, han iniciat una investigació sobre els fets. Al pas
de les hores, els indicis policials anaven confirmant que tot el que l'home havia explicat era fals
i l'han acabat detenint per presumpta simulació de delicte. L'home ha declarat en seu policial,
quedant en llibertat, i obligat a comparèixer en seu judicial quan sigui citat. Sobre els motius
de la simulació del delicte, els Mossos no descarten cap hipòtesi. El cas ha provocat un fort rebombori a Tortosa, sobretot per les xarxes socials, per on ha circulat que havien intents de segrests de nens a Tortosa i Roquetes, que els Mossos han hagut de desmentir.

L'Audiència Nacional ha enviat els Mossos
d'Esquadra a l'Ajuntament d'Amposta per requerir
l'acta del ple, els informes de secretaria i el nom dels
regidors que van votar a favor de la moció de suport,
el passat 23 de novembre, a la resolució del
Parlament per a la desconnexió de l'Estat espanyol.
En aquest cas, però, el tribunal espanyol ha demanat
també les gravacions de la sessió per analitzar les
intervencions dels regidors que van votar a favor
–deu del govern municipal d'ERC i set de CiU, a l'oposició-, segons ha confirmat a l'ACN l'alcalde
d'Amposta, el republicà Adam Tomàs. Els agents
s'han personat aquest dilluns al matí a la casa consistorial amb el requeriment judicial, que també vol
constatar si la moció faculta l'alcalde a l'execució
d'algun tipus d'acte vinculat. Amposta s’afegeix així
als ajuntaments de Tortosa, Santa Bàrbara i d’altres
de les Terres de l’Ebre que ja han rebut també el
requeriment.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*SEGONS NOTA DEL
PSC EBRE, la moció presentada pel grup socialista
al ple de dilluns, que
demanava una millora de
la plaça Alfons XII, va ser
rebutjada pel govern de
CiU amb el suport dels
seus socis, els Republicans
de Tortosa. La mateixa
informació del PSC inform
que “a pesar de que tots
els grups municipals van
reconèixer la manca de
manteniment de la plaça i
la necessitat de fer-hi una
intervenció, el govern
municipal va rebutjar la
moció per qüestions
econòmiques i va argumentar que ja s’intervindrà quan es pugui”.
*LA COMISSIÓ PER LA
RETIRADA
DELS
SÍMBOLS FRANQUISTES
DE TORTOSA va fer
dilluns una pregunta al ple
de
l'Ajuntament
de
Tortosa sobre si el consistori desobeirà l'acord del
Parlament de Catalunya,
que -recordem- dijous va
aprovar una moció que
insta l'Ajuntament a retirar el monument del riu
sense consulta prèvia.
Segons nota d’aquesta
Comissió, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, va respondre: “L'única institució
que m'obliga és aquest
consistori”. Des de la
Comissió, asseguren que
no els va sorpendre la resposta de Bel tot i que
entenen que és un posicionament del tot “improcedent i impropi” d'un
càrrec electe democràticament. “És molt greu que
un alcalde digue públicament que no reconeix
l'autoritat i la legalitat del
Parlament”, ha assenyalat
Ester Baiges Miró, membre de la Comissió.
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‘L'Ajuntament de Tortosa registra un resultat
pressupostari de rècord malgrat rebaixar impostos’
‘I tot i l'important deute pendent d'ingressar d'altres administracions: la Generalitat deu al voltant de 7 ME’
L'Ajuntament de Tortosa
ha tancat l'exercici econòmic de 2015 amb un resultat
pressupostari
de
4.303.504 euros i un
romanent de tresoreria de
5.936.423 euros. Segons
nota de l’Ajuntament, l'estalvi brut, la diferència
entre ingressos i despeses
corrents, s'ha situat en
9.158.751 euros, que
esdevenen 3,2 milions
descomptades amortitzacions. L'import destinat a
amortització de préstecs
ha estat de 3.998.055
euros. Així mateix, el període mitjà de pagament a
proveïdors és de 51,74
dies a data 31/12/2015.
L'alcalde, Ferran Bel,
acompanyat del tinent
d'alcalde d'Hisenda, Emili
Lehmann, ha donat els
detalls d'una liquidació
que presenta un "gran

resultat", especialment si
es tenen en compte les
dificultats per ingressar l'elevat deute contret amb
altres administracions particularment
la
Generalitat- i la política de
rebaixa d'impostos que
manté el govern municipal.
L'alcalde ha explicat que
aquesta liquidació es produeix en un context general en què el govern de
l'Estat continua sense
donar resposta a l'insuficient sistema de finançament de les adminstracions locals i autonòmiques, circumstància que
comporta un important
ofec financer del Govern
de la Generalitat, que li
impedeix fer front als seus
compromisos amb els
municipis. Actualment l'executiu català deu al vol-

tant de 7 milions d'euros a
l'Ajuntament de Tortosa,
una part dels quals corresponen al PINCAT, ja finalitzat. Bel ha afegit que els
resultats econòmics de
2015 "constaten l'encert
del conjunt de mesures
adoptades" pel govern

L'alcalde de Tortosa apel·la a l'autonomia
municipal i a la voluntat majoritària del Ple
“Per mantenir la consulta sobre el monument a la Batalla de l'Ebre”

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha reiterat que la
ciutadania del municipi
tindrà l'oportunitat d'expressar-se lliurement sobre
el futur del monument a la
Batalla de l'Ebre, després
que el Parlament de Catalunya aprovés una moció
de la CUP -per un vot de
diferència- instant a retirarlo sense consulta popular.
"Em dec al que digui el Ple

de l'Ajuntament i el conjunt
de tortosines i tortosins. I
estic segur que els grups
municipals que fins ara s'han mostrat partidaris al
Plenari de sotmetre aquesta
qüestió a una consulta ciutadana mantindran la seva
posició amb independència
del que les seves formacions polítiques hagin votat
al Parlament de Catalunya". Bel s'ha mostrat "sa-

tisfet de pertànyer a un
partit que respecta l'autonomia municipal i la feina
d'alcaldes i regidors", en el
sentit que tots els diputats i
diputades de CiU han votat
en contra de la moció de la
CUP, i ha evitat polemitzar
davant les crítiques que li
ha adreçat la portaveu d'aquesta formació. "He sentit
moltes bajanades, però no
ofèn qui vol, sinó qui pot".

L’Ajuntament de Deltebre
impulsa iniciatives de formació
Per facilitar l’accés al mercat laboral de la joventut

L’Ajuntament de Deltebre continua treballant per tal de
cercar accions que permetin donar una sortida laboral als
col·lectius que més estan patint l’actual conjuntura
econòmica, com és el cas de la joventut. En aquesta línia,
recentment s’ha signat un conveni de col·laboració amb
UGT per tal de desenvolupar diferents accions formatives
adreçades a les persones que actualment es troben en
situació de desocupació. De fet, una d’aquestes primeres actuacions és la posadaen funcionament del programa
“Construeix el teu futur”. Un programa, en el qual participen 10 joves d’entre 16 i 24 anys.
En aquest mateix marc, l’Ajuntament de Deltebre també ha signat un conveni amb la Fundació Gentis a fi de
col·laborar amb totes les accions formatives que està duent a terme l’entitat. Alhora, també cal remarcar que des del
consistori s’ha donat suport al programa Garantia Juvenil el qual presta acompanyament i suport personalitzat per
als joves.

municipal. Pel que fa al
grup
municipal
(Ajuntament + societats),
el 2015 s'ha registrat un
superàvit per operacions
no
financeres
de
5.299.691 euros, es compleix amb l'estabilitat pressupostària i la ràtio d'en-

deutament se situa en el
79,52%. En aquest punt,
l'alcalde ha avançat que el
proper mes d'abril aquest
percentatge haurà baixat
fins al 75%. En la comparativa de despesa corrent
(2015 vs 2014) es registra
una baixa del 1,17%,
mentre que els ingressos
corrents pugen un lleuger
0,69. De la liquidació de
2015 també se'n desprén
un elevat compliment dels
objectius pressupostaris,
que s'han situat en el
101,66 per cent, “una
xifra similar a la dels anteriors exercicis". Ferran Bel
considera que “amb
aquests resultats s'estan
posant les bases perquè en
2-3 anys es puguin fer uns
pressupostos més expansius en què no s'hagi de
recórrer a l'endeutament
per a fer inversió”.

Tortosa fa una nova acció de
promoció turística a Barcelona
De la mà del Born i la revista Descobrir

Tortosa protagonitzarà una nova acció promocional en
un dels mercats turístics més sensibles a l'oferta turística
de la ciutat i el conjunt de les Terres de l'Ebre. El proper 19
de març, a les portes de la Setmana Santa i d'una nova
temporada turística, Barcelona tornarà a parlar tortosí gràcies a les més de 200 persones que es desplaçaran i s'instal·laran al Born Centre de Cultura i Memòria, en una iniciativa coorganitzada amb la revista Descobrir i
l'Ajuntament de Tortosa. El Born.cat és una nova proposta d'aquest centre cultural, que depèn de l'Ajuntament de
Barcelona, i de l'empresa editora de la revista Descobrir,
consistent a organitzar mensualment una jornada monogràfica dedicada a una ciutat o un territori del país. El
dissabte 19 de març, el Born serà per a "L'Ebre i Tortosa".

L’Ajuntament d’Alcanar ultima les
obres de rehabilitació
dels Josepets
L’Ajuntament d’Alcanar ha reprès la segona fase del
projecte de rehabilitació de l’edifici dels Josepets per
convertir-lo en alberg. Els treballs es van iniciar a finals
de febrer, després que l’Ajuntament aprovés el projecte
refós que ha permès continuar l’obra que havia quedat
aturada a l’agost de 2013.
Les obres van estar adjudicades a l’empresa BECSA al
desembre de 2012 per un import de 699.517,36 euros
(IVA inclòs) i compten amb una subvenció Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 664.541,49
euros. S’estima que el termini d’execució serà de 5
mesos.
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*EL 8 DE MARÇ fou el
Dia Internacional de la
Dona i l'Ajuntament
d'Amposta i el Consell
Comarcal del Montsià
van organitzar diferents
activitats, tant el dia 8
com el dia 9, per commemorar aquesta jornada. La primera de les
activitats fou la inauguració de la nova plaça
Neus Català (ubicada
davant
de
l'Arxiu
Comarcal del Montsià).
Dins del cicle d'activitats organitzades per
reconèixer la figura de
l'última
supervivent
catalana deportada a un
camp d'extermini nazi,
l'Ajuntament d'Amposta
ha posat el nom d'aquesta lluitadora a la
plaça. La inauguració va
ser el dimarts 8 a les 18
hores i comptarà amb la
participació d'Elisenda
Belenguer, professora
d'història i autora del llibre
'Neus
Català,
memòria i lluita'.

Amposta se suma al recurs
contenciós de la PDE
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Ismael Piñas, nomenat nou
gerent de la regió sanitària
de les Terres de l’Ebre
Roger Pla n’és el nou al Camp de Tarragona

Contra el Pla de Conca de l'Ebre
L'Ajuntament d'Amposta
s'ha sumat al recurs contenciós que la Plataforma
en Defensa de l'Ebre
(PDE) presentarà davant
el Tribunal Suprem (TS)
contra el RD 1/2016 de 8
de gener que aprova la
revisió del Pla de Conca
de l'Ebre. Ho ha fet amb
l'atorgament de poders
als advocats que tiraran
endavant aquest recurs.
El d'Amposta és el primer
Ajuntament de les Terres
de l'Ebre que fa arribar
l'acord de la seua Junta
de Govern Local (JGL),
aprovat el dilluns 22 de
febrer.
A més a més, en el marc
del front institucional
impulsat
per
l'Ajuntament d'Amposta,
el consistori ha fet arribar
aquest acord als altres 51
municipis del territori, a
les 5 EMD i als quatre
consells comarcals per tal

que se sumin al recurs
contenciós. Així es va
acordar en una reunió
mantinguda entre els
alcaldes
d'Amposta,
Deltebre, Sant Jaume
d'Enveja i Tortosa i representants de la PDE el 25
de febrer, convocada a
Amposta amb l'objectiu
d'agilitzar el suport local
a la PDE i després que al

desembre n'hi hagués
una altra amb una trentena d'ens locals del
territori. "Es tracta de
desenvolupar
una
estratègia conjunta de
lluita contra el Pla de
Conca
aprovat
per
Madrid", defensa l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs.

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha nomenat Ismael
Piñas, responsable territorial del Departament de Salut,
nou director de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre.
Actualment, exercia com a facultatiu especialista en
Obstetrícia i Ginecologia al Servei d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva del CAP Baix Ebre. Segons ACN,
no serà, però, el primer cop que Piñas forma part de l’estructura del Govern a les Terres de l’Ebre: durant l’època del tripartit va dirigir els serveis territorials d’Acció
Social i Ciutadania. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per
la Universitat de Barcelona, és especialista en Medicina
Interna i en Ginecologia i Obstetrícia, ostenta també
una llicenciatura en Gestió de la Informació per la
Universitat Oberta de Catalunya i mestratge en Funció
Directiva per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. També ha treballat com a facultatiu especialista en Medicina Interna a Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa.
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L’Ajuntament de Deltebre
s’adhereix al recurs judicial de la
PDE contra el Pla Hidrològic
El plenari també ha aprovat la proposta de zonificació escolar
en 5 línies d’acord

El plenari de l’Ajuntament de Deltebre ha aprovat, a partir d’una proposta d’alcaldia,
afegir-se al recurs judicial que la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) presentarà
davant del Tribunal Suprem en relació a la revisió del Pla de la Conca de l’Ebre. L’alcalde
de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “des de l’Ajuntament defensarem totes aquelles accions que ajudin al replantejament d’aquest nou greuge contra el municipi i contra el nostre territori”. Paral·lelament, el ple també ha aprovat, per unanimitat, la proposta de zonificació per al proper curs 2016-2017 a partir de l’acord amb les AMPES i
els centres escolars del municipi, i per tal de presentar-la al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
En el plenari, i per primer vegada, també s’ha aprovat un conveni de col·laboració amb
el Club Deportiu La Cava per a la realització de les Festes Majors de Sant Roc. En
aquest sentit, s’aportarà, igual que en els darrers anys, una quantitat de 35.000€, a
banda de la col·laboració en espècie com, per exemple, la policia local i la protecció
civil. Tota la quantitat econòmica anirà destinada a l’organització de les festes majors
atès que a la justificació del conveni només s’acceptaran factures relacionades amb
aquesta activitat. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que “per primera
vegada, el CD La Cava ja disposa de la tranquil·litat de saber quins són els recursos que
tindrà per a l’organització de les festes i quin serà el suport que rebrà per part de
l’Ajuntament”. D’altra banda, en el transcurs del plenari també s’ha aprovat el Pla de
Protecció per a la realització de les festes, un fet que no s’havia realitzat des què s’havien traslladat al Camp Nou, per tant es celebraven sense la seguretat necessària.
Renúncia de Joan Alginet
El plenari també ha estat marcat per la presa de possessió del nou regidor de CDC,
Robert Bertomeu, i la renúncia de Joan Alginet Aliau, del grup CE- Socialistes, que ha
manifestat que “necessita un temps de reflexió per tal d’encarar nous reptes personals
i professionals”. Finalment, cal destacar que, per primera vegada, el plenari s’ha
retransmès en directe, en format vídeo, per la plana web de l’Ajuntament amb càmeres instal·lades al Saló de Plens.

Asunción Forné rep la Medalla
Centenària de la Generalitat
Va nèixer el 21 de febrer de 1916, a la Ràpita
La directora dels Serveis
Territorials de Treball, Afers
Socials i Famílies a les Terres
de l’Ebre, Rosanna Fatsini, ha
entregat aquest migdia la
Medalla Centenària de la
Generalitat a la senyora
Asunción Forné i Cabrera. Al
lliurament, que ha tingut lloc
al domicili de l’homenatjada,
a Sant Carles de la Ràpita,
també hi han assistit amics i
familiars i l’alcalde del municipi, Josep Caparrós. La senyora Forné va néixer a Sant
Carles de la Ràpita el 21 de febrer de 1916. Ella i el seu marit van tenir un fill i actualment també té dos néts i tres benétes.
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L’Audiència de Tarragona confirma que
Bankia segueix com a investigada
Per la fallida de la Cooperativa de l’Aldea

Bankia continuarà com a investigada
per presumpta apropiació indeguda
en el cas de la fallida de la
Cooperativa de l'Aldea. Així ho ha
confirmat la interlocutòria de la secció
segona de l'Audiència de Tarragona, a
la qual ha tingut accés l'ACN, que
resol el recurs d'apel·lació de l'entitat
financera en contra la seva imputació
a finals de 2014 per part del jutjat
número 1 de Tortosa. Els magistrats
han assumit bona part dels arguments
de l'Associació d'Afectats, la
Cooperativa, l'Ajuntament de l'Aldea i Fiscalia, tombant l'estratègia dels advocats del
banc de desvincular-se orgànicament del seu antecessor directe, Caja Madrid. En
conseqüència, entén que Bankia no només ha de respondre per la seva responsabilitat en el bloqueig dels comptes dels impositors a finals de 2011, sinó també de les
vinculacions i obertura de comptes sense autorització o la pignoració dels saldos.

Els pescadors i el Govern es reuneixen
per salvar el sector del peix blau
Miquel Brull: ‘Hi ha greus dificultats per mantenir les famílies’

Després de la reunió mantinguda aquest dimarts
entre els representants del sector del peix blau i el
director general de Pesca, Sergi Tudela, el president de la Confraria de Pescadors Sant Pere de
l’Ametlla de Mar, Miquel Brull, ha valorat la trobada com a molt productiva. Havent conegut l’estudi encarregat pel govern francès on conclou que la
reducció de les captures de peix blau al
Mediterrani afecta tota la conca, Brull li ha traslladat a Tudela la necessitat de què es tracti aquesta
crisi com si fos una plaga i que per tant hi hagi
ajuts excepcionals per compensar als treballadors
afectats.
Estudiar i tirar endavant mesures estructurals per al
sector del peix blau és una mesura necessària,
però els efectes d’aquestes mesures seran a llarg
termini i mentrestant és urgent donar prestacions
socials perquè actualment els pescadors reben una
mitjana de salari de 40 euros setmanals. Brull creu
que si bé hi ha un problema general al mediterrani nord-occidental, en el cas de
Tarragona aquest problema és més greu i “tal com es mira la sobrepesca” es pregunta
“perquè no es miren les activitats no relacionades que s’han realitzat al Golf de Sant
Jordi i que no s’han fet a altres llocs”.
Brull també ha reclamat que a més d’estudiar l’impacte del canvi climàtic en el
Mediterrani, també s’ha d’estudiar l’efecte que provoca la desembocadura del riu Ebre
i els possibles contaminants que arrossega a l’interior del mar així com l’impacte en l’ecosistema marí que pugui tenir la factoria marina de criança de tonyina roja. “Si tot el
Mediterrani estès igual que nosaltres la cosa seria diferent, però com nosaltres no hi ha
ningú més” sentencia.
Es vol impulsar un pla de competitivitat
Paral·lelament el Govern ajudarà a impulsar la creació d’una única associació de productors de peix blau que sigui capaç de comercialitzar les captures d’acord amb les necessitats del mercat. Una idea que ha sorgit en el transcurs de la reunió, que estaria sota
l’empara del reglament comunitari, i que permetria “fer una gestió més intel·ligent de
la producció i dimensionar les captures amb la capacitat d’absorció del mercat d’una
manera molt més àgil”, segons Tudela. El director general de Pesca ha manifestat que
tota crisi pot ser una oportunitat per millorar les coses.
En l’actualitat, els pescadors afectats per aquesta escassetat de recursos de peix blau a
Tarragona són unes 200 famílies, amb 6 barques de l’Ametlla de Mar, 8 de Tarragona i
2 de Cambrils. Foto (ACN)
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*JOSEP
GIRONÈS,
ESCRIPTOR
FATARELLENC, el passat 5 de
Març, a la biblioteca
municipal de Gandesa, va
presentar la seva ultima
obra, Els camins ramaders
de la Fatarella. Una obra
que l'autor confirma que
l'ha pogut realitzar gràcies
als antics pastors del poble
i altres persones que han
mostrat interès sobre
aquest tema. Les seves
pagines estan dividides
per text i imatges o mapes
del terreny, dels que l'autor parla en cada moment.
*LA REGIDORIA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ organitza
el Casal de Pasqua 2016
del 21 al 24 de març.
L'Horari del Casal serà de
dilluns a dimecres de les
16:30 a les 19:30 h i el
dijous de les 16:00 a les
19:00 h. Preu: 10 euros.
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La Terra Alta, el Matarranya i Morella crearan una
associació per impulsar ‘Tres territoris, una mateixa terra’
Un altre dels projectes és la creació d’un web dels tres territoris
L'agrupació ‘Tres Territoris, un
mateixa terra’, que aplega la població de Morella, la comarca de la
Terra Alta i la comarca del
Matarranya, ha celebrat aquest
dimecres una reunió a la seu
comarcal del Matarranya, a Vallde-roures.
Durant la sessió, en la qual estaven
presents l'alcalde de Morella,
Rhamsés Ripollés; el president del
Consell Comarcal de la Terra Alta,
Carles Luz; el president de la
comarca del Matarranya, Rafael
Martí, i els representants empresarials dels tres territoris, s'han establert les bases del que seran els
pròximes accions conjuntes dels
tres territoris.
La primera acció que s'impulsarà
serà la constitució d'una associació
per facilitar la gestió dels projectes
de ‘Tres Territoris, una mateixa
terra’ i poder sol·licitar ajudes
econòmiques a altres administracions. Es preveu que en breu estiguin completats els estatuts.
Un altre dels projectes que s'han

aprovat és la creació d'un web dels
tres territoris, on es donarà visibilitat als projectes que s'executin i es
promocionaran els actes que es
realitzin en el territori. En tercer

L’Ajuntament de Móra d’Ebre rep
la visita de 40 alumnes
Del Col·legi Lluís Viñas
Un grup de 40 alumnes de dos classes de 3r de
primària del Col·legi Lluís Viñas Viñoles de Móra
d'Ebre han visitat aquest dimarts les instal·lacions
de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, acompanyat
dels professors. Han sigut rebuts per l'alcalde de
Móra d'Ebre, Joan Piñol, al seu despatx, on la primera autoritat municipal ha fet una explicació de
les tasques més rellevants del seu càrrec.
El grup ha fet un recorregut complet per la Casa
de la Vila per conèixer de primera mà l'activitat
que desenvolupa dia a dia la institució local i els
seus diferents departaments. A les dependències
de la Policia Local han sigut rebuts pel seu cap,
Ramon Sastre,

lloc, s'ha acordat la celebració de la
trobada empresarial anual a la
comarca de la Terra Alta, ja que
aquest esdeveniment ha tingut lloc
a Morella i el Matarranya en anys

anteriors. En aquesta ocasió el territori de la Terra Alta mostrarà els
seus productes, empreses, naturalesa i patrimoni cultural als empresaris morellans i matarranyencs.

La Palma serveix més d’un miler de
clotxes en la festa comarcal
Diumenge passat

La clotxa, el plat típic de
la Ribera d’Ebre, fou la
protagonista de la festa
comarcal que va reunir
diumenge més d’un miler
de persones a la Palma
d’Ebre, el poble més petit
de la comarca. Les previsions d’afluència de visitants a aquesta 13a cita
anual amb la clotxa van
fer just, i a l’hora anunciada per a l’inici del repartiment de l’esmorzar els tiquets estaven ja exhaurits. Amb la jornada, s’inicien també les Jornades Gastronòmiques de la
Clotxa als restaurants de la comarca, fins al pròxim 3 d’abril.
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*EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA
ha acollit aquest dimarts
l'acte commemoratiu del
Dia Internacional de les
Dones, al qual s'hi han
aplegat una seixantena
de persones. L'acte ha
sigut presidit per Carles
Luz, president del Consell
Comarcal, i per Carme
Valls, representant territorial de l'Institut Català
de les Dones (ICD) a les
Terres de l'Ebre.
*EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE també es va adherir
al manifest del Dia
Internacional de la Dona
Treballadora, afegint-se
als actes que es van dur a
terme a tots els pobles.
L'ens comarcal organitza,
juntament amb el Consell
Consultiu de Dones de la
Ribera, un acte amb
l'Associació de Dones
d'Ascó, com a amfitriona
i amb el suport de la resta
d'entitats de dones de la
comarca. Serà avui divendres, a les 17 hores, al
Casal d'Ascó.

SOCIETAT
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Nou Pla Comarcal de
Polítiques de Dones
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre anuncia la redacció

El Consell Comarcal del
Baix Ebre redactarà aquest
any el nou Pla Comarcal
de Polítiques de Dones del
Baix Ebre, segons que ha
anunciat aquest dimarts el
president d'aquesta institució, Daniel Andreu, en
l'acte de celebració del Dia
Internacional
de
les
Dones, celebrat al Palau
Abària de Tortosa, seu de
la delegació del Govern de
la
Generalitat
de
Catalunya.
Daniel Andreu ha partici-

pat al costat de l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, i
del delegat del Govern de
la Generalitat, Xavier
Pallarès, en un acte conjunt organitzat per les tres
institucions sota l'eslògan
'Compromís amb l'equitat
de gènere'.
Segons que ha explicat el
president comarcal, el nou
Pla Comarcal de les Dones
posarà especial èmfasi en
aconseguir, a través d'accions concretes, l'equitat
de gènere per acabar amb

la desigualtat i discriminació per raó de sexe al Baix
Ebre."És una eina més que
avala el nostre compromís
en aquesta necessària lluita per la igualtat de gènere a la comarca", ha afegit.
Gran nombre d’actes
El mateix dia, al territori,
van haver un gran nombre
d’actes commemoratius
de la jornada, el Dia
Internacional de les Dones
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Montsià Actiu dóna suport a la
contractació de 233 persones
Durant el 2015
Durant l’any 2015 l’equip tècnic de l’Activa’t
ha atès més de 600 persones a tots els municipis
del Montsià, de les quals
501 han entrat a formar
part del dispositiu d’inserció.
El dispositiu Activa’t és el
recurs de les persones
desocupades que busquen feina. Des de
l’Activa’t s’ofereix orientació laboral, assessorament i seguiment en la
recerca
de
feina
mitjançant l’atenció personalitzada. També s’ofereixen tallers grupals
de
millora
de
competències, preparació de processos de selecció i visites a empreses per
conèixer la gestió interna dels recursos humans. El resultat de l’atenció prestada ha estat el suport en la contractació de 233 persones, una xifra que representa un 46%
del total d’usuaris. A més, 15 persones han desenvolupat
pràctiques no laborals en empreses i 35 han participat en
els cursos de formació en la gestió i recol·lecció del cítric,
el manteniment i transformació de l’angula i de cambrer
professional polivalent que s’han organitzat a Alcanar,
Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita. Carme
Navarro, presidenta del Consell Comarcal del Montsià (a
la foto), ha valorat “positivament els resultats aconseguits però som conscients que hem de continuar treballant intensament per les persones que actualment estan
desocupades”.
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ESCRIPTOR

CRAC de la setmana:

Edward Carter

Víctor Canicio
ACABA DE PUBLICAR: «CON QUIEN PACES»
Edward Carter: Víctor
Canicio, després d’una llarga vida dedicada a la literatura i l’ensenyament, s’ha
decidit a publicar les seves
memòries, que ha titulat
«Con quien paces», un
intens resum de les experiències acumulades durant
molts anys.
Es tracta d’unes memòries
molt personals i sorprenents: hi ha, per una banda,
la introducció d’alguns personatges de la seva
novel·lística que donen una
visió humorística i coral del
seu món; i, per l’altra, la
coneixença, acompanyada
de multitud de viatges, de
personalitats que han marcat la vida cultural i política
dels últims anys, com
Mario Vargas Llosa, Günter
Grass, Jorge Luis Borges,
Santiago Carrillo o Jordi
Pujol.
Per què ha tingut la necessitat de contar la seva vida?
Víctor Canicio: Tots els
escriptors tenim ganes de
contar la nostra vida, les
vicissituds, les experiències,
la família, els personatges
que hem conegut... Porto
molts anys en el món de la
literatura i era el moment de
fer balanç.
Se’n va anar de Tortosa a
Heidelberg. Quina sensació
va tenir a l’hora de trobar-se
amb una ciutat universitària
i amb tanta cultura?
Heidelberg té una de les
universitats més prestigioses
d’Europa. Abans que jo, hi
havien anat altres catalans
per obrir-se camí en totes les
disciplines de la cultura, com
Ricard Salvat o Luis Martín
Santos. Una vegada allà
me’n vaig adonar del que
significava Heidelberg no
solament per a Alemanya,
sinó per tota l’Europa central.
EC: Què el va impulsar a
ser professor de llengua
espanyola?
VC: El novembre de 1969,
vaig començar a estudiar
alemany. Em van acomiadar
dues vegades del treball que
feia per guanyar-me la vida.
El primer, en una fàbrica de
conserves i el segon, en una
fàbrica de vidre per a aïllaments tèrmics. Me’n vaig
venir a Tortosa i a la tornada
vaig donar les primeres classes d’espanyol a l’escola
Berlitz. Al mateix temps,

gràcies a l’amic Ricardo
Bada, vaig començar les
meves col·laboracions a la
ràdio (Deutsche Welle) i a la
televisió (Transtel) per a les
emissions
a
l’Amèrica
Llatina.
EC: Quins personatges
d’Alemanya recorda amb
més emoció?
VC: Ricardo Bada, de
Huelva, que em va ajudar
molt. Jaime Torres, que a la
meva arribada em va oferir
allotjament a casa seva. Els
premis Nobel Heinrich Böll,
Günter Grass i també Peter
Handke i molts escriptors
alemanys.
EC: També va ser traductor
d’altres escriptors.
VC: Efectivament, altres
escriptors com Günter
Herburger, Peter Hartling,
Heinrich Hofmann, el gran
Goethe...
EC: Va notar molta diferència entre la cultura espanyola i l’alemanya?
VC: Moltíssima. Pensa que
me’n vaig anar a la
República
Federal
d’Alemanya el 1960. Això
vol dir en ple franquisme. La
situació, llavors, a Espanya
era molt tancada, tant
humanament com mentalment. Heidelberg és una

ciutat amb una universitat
molt prestigiosa i hi havia
estudiants de tot el món,
cosa que donava un caire de
ciutat molt oberta a tota
classe de manifestacions,
tant literàries com artístiques.
EC: Quina opinió tenien els
alemanys de l’Espanya de
Franco?
VC: Feia anys que s’havia
acabat la Segona Guerra
Mundial, tan nefasta per als
alemanys. Els americans,
com avui dia, entre les seves
prioritats tenien exportar la
democràcia i els drets
humans, amb l’ajuda del
que va significar el Pla
Marshall. Els Pirineus, com
tantes vegades a través de
la història, era una barrera
física i mental. Per tant,
intel·lectualment, arribaven
amb comptagotes poques
coses d’Espanya. Ja et pots
imaginar el que pensaven
els alemanys.
EC: Parla també de molts
viatges a ciutats europees.
VC: Efectivament, viatjar és
un antídot per a moltes
coses. En el meu cas, per
raons de treball o com a
curiositat intel·lectual vaig
visitar Brussel·les per conèixer a Santiago Carrillo, i a

Roma vaig coincidir amb
Rafael Alberti. La coneixença de ciutats que han
significat quelcom en la
història europea em va obrir
els ulls: Gènova, Lisboa,
Berlín, Praga, Budapest i
també Tànger, El Aaiun o La
Habana.
EC: També va conèixer a
Jorge Luís Borges i Ernst
Jünger, que per a mi és un
dels millors capítols del llibre.
VC: I per a mi. Va ser la gran
i única ocasió d’assistir a
l’encontre entre dues de les
personalitats més importants del segle XX. Hi vaig
trobar l’ajuda extraordinària
del meu amic, el també
escriptor Ricardo Bada, que
va fer tot el possible perquè
l’acompanyés en aquest
viatge. La possibilitat de
parlar amb Borges i Jünger
ha estat del millor que m’ha
passat en la vida.
EC: Quins són els autors
catalans i espanyols més
coneguts a Alemanya?
VC: Totes dues literatures,
per raons que he explicat
abans sobre l’Espanya de
Franco, van tardar a entrar a
Alemanya. Actualment, els
escriptors més coneguts són
Javier Marías i Juan

Goytisolo. La literatura catalana és poc coneguda. En
cavi, els clàssics espanyols
com Tirso de Molina,
Cervantes, Lope de Vega i
Calderón són prou coneguts.
EC: Ser escriptor català en
llengua castellana li ha portat molts mals de cap?
VC: Molts. Sóc un escriptor
català en llengua castellana.
A l’escola quan era menut
no em van ensenyar el
català i Franco no em va
enviar ningú a Alemanya
perquè
l’aprengués.
Aprendre una llengua a
certa edat, almenys en el
meu cas, és pràcticament
impossible, i més, havent-hi
treballat trenta anys de professor de castellà. Sento una
sana enveja pel cas de
Suïssa, en què un senyor de
Ginebra va a Zürich i sap
que hi parlen alemany i no
hi ha cap problema; i a l’inrevés, el senyor de Zürich va
a Ginebra i sap que hi parlen
francès i no hi ha cap problema. El govern suís no
posa quotes ni ximpleries.
Les llengües són profundament respectades i es veu
com un enriquiment cultural, cosa que a Madrid sembla que serveixen per a
enfrontaments entre les
diferents comunitats lingüístiques. Jo escric en castellà,
però no necessito que cap

madrileny em digui on i com
he de parlar català.
EC: Tant Tortosa com la
Ràpita i Alcanar tenen una
presència i protagonisme
especial en el llibre, per
què?
VC: Perquè tot i que vaig
néixer a Barcelona, he passat mitja vida entre Tortosa i
Heidelberg. Mon pare era
rapitenc i ma mare canareva. Vet aquí aquest protagonisme. Estimo profundament Tortosa, però des de
fa anys visc a la Ràpita. Els
Canicio som rapitencs! A la
Ràpita tinc les meves arrels i
m’he retrobat amb la meva
família. Per tant, em sento
molt rapitenc.
EC: Quins personatges
recorda de la seva època a
Tortosa?
VC: Manolo Gas Carpio,
Manolo Pérez Bonfill, Vicent
Beguer, que érem molt
amics, i Ricard Salvat.
També Gerard Vergés i Jesús
Massip, que van editar la
revista Gèminis i va ser un
revulsiu per la cultura tortosina, i l’inoblidable mossèn
Joan Baptista Manyà.
EC: Per què ha titulat les
memòries “Con quien
paces”?
VC: Vindria a significar
aquella gent, aquells amics
que m’han acompanyat al
llarg de la meva vida.
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DIUMENGE 12 HORES

Rapitenca-Amposta, el derbi
Necessitats: els locals només han guanyat un partit en 7 jornades i l’Amposta només ha sumat 1 punt de 21

Una acció del derbi de la primera volta.

Foto: Domingo Quesada

La Rapitenca rebrà diumenge l’Amposta en el derbi ebrenc de la jornada, a la Primera catalana (12 h). Els dos equips necessiten
el triomf. Es troben en una dinàmica negativa de resultats. La Rapitenca només ha guanyat un partit dels darrers set i és dotzena
a la taula. L’Amposta, 1 punt de 21 i està en zona de descens. Potser el seu darrer cartutx. Tots dos van perdre a casa, en la jornada passada. La Rapitenca contra el Sant Ildefons, en un duel que va reflectir que no està en un bon moment (0-2). L’Amposta
contra un rival directe, el Reddis (1-2), accentuant la seua inèrcia descendent i oferint poca capacitat de reacció davant d’un rival
dèbil a la classificació. Però diumenge vinent, tot serà diferent. Nando Crespo, tècnic rapitenc, deia que “els dos equips necessitem la victòria, però és un partit de rivalitat en el que les classificacions queden de banda. Nosaltres sabem que hem de millorar
respecte els darrers partits i que haurem de lluitar molt per superar un rival que, malgrat la seua situació, té recursos i no ens ho
posarà fàcil”. Albert Company ‘Beto’, tècnic de l’Amposta, per la seua part, indicava que “és evident que els punts en joc són molt
importants, però exactament com els de la setmana passada o els de la que ve. No ens volem fixar en rivals. Volem competir al
màxim i si ho fem així tenim possibilitats de guanyar a qualsevol camp”. Jonatan i Marc, sancionats, són baixa per l’Amposta.
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La crisi i les apostes
de la crisi
L’Acero de Sagunto ha presentat aquesta
setmana una denúncia davant la Fiscalia Provincial de València per demanar que investigui
a diversos jugadors del seu primer equip per
«presumptes conductes antiesportives tendents a alterar el resultat» del partit disputat el
28 de febrer passat contra el Recambios Colón, tots dos integrats en el grup 6 de la Tercera Divisió valenciana i actualment en llocs de descens.
Aquesta mesura és només un dels passos donats per la directiva del club saguntí, després de la investigació interna que es troba oberta, ja que la direcció esportiva està analitzant altres partits. La directiva s’ha posat a disposició de la Fiscalia per depurar
la responsabilitat dels partícips que han pogut perjudicar i utilitzar
a l'Acero en benefici propi, alterant la competició.
La història ja té un inici amb el partit Paterna-Castelló, abans
de Nadal. També es va parlar llavors d’un possible pacte d’un resultat en concret que susposava beneficis en les apostes efectuades. Les apostes que s’estaven fent per aquell partit eren, tenint
en compte la categoria, un xic exagerades i van portar la sospita.
Ara ha passat un fet similar, però denunciat pel porter de l’Acero, Omar, que ha fet públic que va rebre una trucada per deixarse fer gols, a canvi de diners, en el partit contra Recambios Colón. La persona que trucava a Omar, podria estar, suposadament,
darrera d’un tema d’apostes. Omar no va acceptar la proposta.
No obstant, ha explicat que durant el partit van passar coses estranyes i dubtoses, en el seu equip, fins que es va produir la victòria visitant.
És una qüestió, tot i considerant encara la pressumpsió d’innocència, lamentable i que reflecteix on pot arribar la crisi de valors. I també on arriben les conseqüències de les apostes. Pel bé
de l’esport i de la vida en general, espero que es pugui aclarir tot
plegat i que això acabe aquí. Complicat però cal demanar-ho.

DEL 23 AL 27 DE MARÇ

L’Ascó es fa fort

El J i Maria mereixia més

El MIC torna a batre rècords

Empat contra el líder, el Prat (0-0)

Derrota al camp del Castelldefels (1-0)

Ahir es va fer la presentació de la 16ena. edició

L’Ascó va tancar la setmana de tres partits amb un
empat sense gols, a casa,
contra el líder Prat (0-0).
Han estat 7 punts de 9 en
tres jornades en les que els
de la Ribera, que han guanyat en seguretat defensiva,
no han rebut cap gol. L’Ascó està lluny de les expectatives que
tenia com a campió (és dotzè) però en un moment compromès ha reaccionat i ja es distancia de les places de descens.
Contra el líder va oferir una bona imatge, podent guanyar.

El Jesús i Maria va perdre al camp del Castelldefels (1-0), i ara
és sisè a sis punts dels líders. Segons Miki Carrillo, tècnic local,
“ens vam enfrontar a un gran equip, que al primer temps va dominar i va tenir opcions, demostrant que és un aspirant a l’ascens. No ens va deixar jugar. A la represa, nosaltres ja vam tenir
més presència i vam millorar, aconseguint a darrera hora un gol
que ens va donar una victòria molt treballada i valuosa per l’entitat de rival”. Antoni Teixidó, tècnic del J i Maria, deia que “no
vam merèixer la derrota, pel partit que vam fer, sobre tot a la primera meitat. Però no vam aprofitar les ocasions i vam acabar
pagant-ho”. El J i Maria rebrà diumenge el Vilaseca. El partit Vilaseca-Vilanova s’ha incoat d’expdient.

El Torneig Internacional de Futbol Base MIC – Mediterranean International Cup se supera any rere any i en la
16a edició bat rècords de clubs, seus i països participants.
La competició, que es jugarà del 23 al 27 de març a 22
municipis gironins, comptarà amb la presència de 256
equips, que provenen de 40 països dels cinc continents i
que disputaran més de 700 partits en 29 camps de futbol. El MIC’16 es va presentar ahir amb la presència dels
futbolistes Sergi Roberto, jugador del FC Barcelona, i Víctor Álvarez, jugador del RCD Espanyol.
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EL 4-1 FINAL NO REFLECTEIX EL QUE FOU EL DERBI. EL CATALÒNIA VA REBRE MASSA CÀSTIG

La nova inèrcia del Tortosa el porta a la victòria
El Tortosa va guanyar el Catalònia en el derbi (4-1). Una victòria valuosa perquè li permet seguir en la segona plaça. I més sent
un derbi que sempre és incòmode. I la veritat és que aquest també va ser-ho. I molt. El Tortosa es va avançar aviat. Als 37 segons
de partit, una jugada per la dreta, falta d’agressivitat defensiva visitant, i Mochi, a boca de canó, establia l’1-0. El Cata, malgrat
el cop rebut, va reaccionar. Es va apoderar en determinades fases del centre del camp, amb la feina d’Isaac (un tret seu molt potent va anar al travesser), i principalment per l’esquerra, amb Jordi i Juanjo Rovira creant superioritat numèrica, aconseguia inquietar a un Tortosa atrevit amb Samu, Arnau, Aleix, Mochi, Yassine i Marsal per davant de la pilota. Un fet que va poder crear-li descompensació defensiva, en alguns moments. Però, tot i això, en un córner, falta d’atenció visitant i Samu va rematar al segon pal
el 2-0. El Cata va tornar a refer-se i va tenir noves ocasions, amb dos gols anul.lats que van comportar malestar (el possible fora
de joc del segon és molt just). A més, van ser dues accions molt seguides. A la repreDinàmica
sa, un gran Toni Ondazabal (va estar madur i pletòric) va marcar un gran gol des de
fora de l’àrea. 2-1. El Tortosa patia. Però la seua inèrcia actual és positiva. I tot li va
A la primera meitat, el Cata va
anar de cara, a diferència d’un mes enrera. Al Cata, en canvi, tot li va anar al revès,
dominar i va tenir bones opcions, malgrat el bon partit. Una centrada de Marsal la va desviar Dani Benaiges fent un auamb dos gols anul.lats. Però el togol que fou el 3-1. L’expulsió d’Iniesta ja va deixar el derbi sentenciat. Amb espais,
Tortosa fou letal i no va perdonar el Tortosa va poder fer més gols, a més del que va marcar el jove Sorolla.

VA DEBUTAR MARC ALIS, DEL TORREDEMBARRA

CANAL TERRES DE L’EBRE

Amb l’1-0, el jesusenc Isaac va estavellar una pilota al travesser.

AITOR, AMB GRIP, VA SER BAIXA EN ELS DE CAPERA

DERROTA AL CAMP DEL R BONAVISTA (3-0)

El Gandesa, minvat d’efectius, cedeix
un empat amb la Canonja

L’Ampolla s’ensorra amb la derrota
contra un rival directe, el Torreforta

L’Alcanar ha tingut tres baixes,
aquesta setmana

El Gandesa afrontava el partit de diumenge amb la infermeria plena: Cristian, Genís, Jaume Guiu, Frede, Vives, Miki i Pol eren baixa.
Per contra, debutava Marc Alis, procedent del Torredembarra. El
conjunt de Rafel va estar limitat i va acusar-ho al primer temps, davant d’una Canonja que sabia el que volia i que estava ben posada
sobre el camp. A la represa, va millorar el Gandesa en els primers 20
minuts, pressionant més amunt però sense precisió en les ocasions
creades. El partit va igualar-se i va ser la Canonja qui més va intentar-ho fins el final. El Gandesa és quart. La Canonja, penúltim.

L’Ampolla jugava una final, un partit amb doble valor, en la lluita
per la permanència, contra el Torreforta. I el resultat (0-3) deixa molt
tocat al conjunt del Baix Ebre. Segons Baltasar Capera, “a la primera
meitat vam jugar bé, tenint la pilota i controlant el partit. Però el problema és que no fem gol, i fa quatre jornades que no marquem. I
això ens penalitza perquè el rival, en una de les poques ocasions que
va tenir, ens va fer 0-1. A la represa, vam intentar-ho i ens vam abocar, però no vam aprofitar cap oportunitat i el Torreforta va sentenciar en els últims 5 minuts. Està complicat però seguirem lluitant”.

L’Alcanar va perdre a Bonavista per 3-0 en un partit en el que no va
començar connectat. Als 15 minuts ja perdia 2-0. Va reaccionar i
abans del descans va poder entrar en el partit, amb dues ocasions.
Però a la represa no va haver-hi resposta als primers minuts i, una
vegada va arriscar, el Bonavista va sentenciar al contraatac, tenint altres opcions per ampliar el marcador. Era un partit important, contra un rival directe. Tots ho són. El porter Raül Jimenez no va debutar, s’espera que pugue fer-ho diumenge. La nota negativa han
estat les baixes, per decisió pròpia, de Jordi Adell, Soufine i Bullon.

EMPAT DE L’ULLDECONA, A CASA (1-1)

VICTÒRIA A GODALL, GOL DE JOAN ESMEL

DERROTA A LA RIERA (1-0)

Chimeno iguala en el liderat dels
pichichis amb Dilla i Adrià

El R-Bítem afronta tres partits claus:
el primer contra el R. Bonavista

El Camarles rebrà diumenge
l’Ampolla, derbi de permanència

L’Ulldecona va empatar a casa, amb l’Hospitalet (1-1), equip
que estrenava tàndem tècnic a la banqueta amb el retorn de
Quique i Òscar. Segons el mister Sergi Navarro, “vam estar bé al
primer temps, pressionant amb intensitat i tenint més possibilitats, a més del gol de Chimeno. Però a la represa el partit va
igualar-se i l’Hospitalet va estar millor, fins que va arribar l’empat. Amb l’1-1, el partit va estar obert i nosaltres vam tenir la darrera ocasió, en una acció que la seua defensa va traure la pilota sota els pals”. Navarro afegia que “puntuar sempre és positiu,
però era important la victòria per distanciar-nos encara més de
la zona compromesa de la taula”. L’Ulldecona és sisè amb 36
punts. Diumenge visita el Catalònia. Chimeno, amb el gol contra l’Hospitalet, ja iguala en el liderat de la taula de pichichis amb
Dilla i Adrià. Continua en ratxa, està marcant cada setmana.

El R Bítem va guanyar a Godall (0-1), sumant tres punts d’or
en la lluita per la permanència. Un partit en què els locals van
sortr forts i van tenir tres ocasions. Posteriorment, el partit es va
igualar i Joan Esmel faria el 0-1. Els locals van lluitar i el R. Bítem,
que va estar ben posat en defensa, no va poder decidir i va patir fins el final. Els locals consideraven que mereixiem l’empat
mentre que Nacho Pérez destacava que “ens havíem d’adaptar
al partit i vam fer-ho, jugant amb molta serietat defensiva i sent
conscients que la victòria era molt important. I s’havia d’aconseguir i vam fer-ho, aquesta és la lectura”. Nacho afegia que “tots
els partits són claus, a partir d’ara. Però els tres propers contra
Bonavista, la Riera i Ampolla ho són més perquè, en els cas de
traure’ls, ens poden donar confiança i ens poden permetre millorar a la taula. Hem de seguir amb aquesta actitud”.

El Camarles va perdre diumenge passat al camp de la Riera (10). Primera derrota de l’època Xavi Cid. El tècnic considerava
que “la Riera ens va marcar al minut 3, arran d’una indecisió defensiva nostra. No vam començar bé el partit. Però, amb els minuts, vam entrar-hi i vam reaccionar, tenint tres ocasions molt
clares que el seu porter, Contreras, el millor que he vist fins ara,
va evitar-les amb tres gran intervencions”. A la represa, segons
Xavi Cid, “vam intentar-ho però no vam arribar amb excessiva
claredat. Cal dir que ells tenen molt d’ofici i van saber administrar el resultat, amb bon treball defensiu”. El Camarles és desè
amb 30 punts. Diumenge rep a l’Ampolla que en té 20. És un
derbi de necessitat, per als ampolleros un darrer cartutx. Els
blauigranes buscaran la victòria per distanciar-se més de la zona
de descens. Bon debut d’Hèctor, al camp de la Riera.

EL LÍDER CAMBRILS ÉS LETAL AL PRIMER TEMPS

La Cava mereixia més
Els visitants van guanyar per 1-2
La Cava va perdre contra el líder Cambrils (1-2). Els cambrilencs
van avançar-se aviat amb el 0-1. Reaccionaria la Cava i Dani empatava a la mitja hora de joc. Però la clau fou que el Cambrils, actes seguit, va posar-se per davant un altre cop. La Cava va tornar
a fer un bon partit intensificiant el seu domini a la segona part, però
no va transformar les possibilitats que va tenir. I el Cambrils, al contraatac, va gaudir també de les seues. L’empat no va arribar: “mereixiem més, la veritat. Va ser un partit similar al del dia del Valls i
en el que vam crear diverses oportunitats. Però en les darreres jornades ens està mancant instint per definir les ocasions que creem”.
Sergi Grau, amb molesties, fou substituït al descans. Per al proper
partit, al Godall, és baixa David per sanció. El Cambrils segueix líder a tres punts del Tortosa i del Valls, equip que va guanyar a darrera hora el Roda.
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Tortosa, Rapitenca, Amposta i La Cava es
van quedar sense la Tercera Divisió
La Tercera divisió s'inicia en 1928, encara que el primer equip ebrenc, en aquest cas el
Tortosa, no milita en aquesta categoria per primera vegada fins a la lliga 45/46. Després
va ser-hi l'Amposta, a la 54/55, la Cava 55/56 i en 56/57 el Rapitense, que és com es denominava. 1649 clubs han militat a la tercera divisió de tota Espanya, avui amb un grup
per autonomia. Però en altres dècades, el potencial era major en no existir la segona divisió B. D'aquests 1649 clubs, el Tortosa ocupa el lloc 39 d'Espanya amb 44 temporades
en la categoria nacional (a Catalunya és el quart; només el superen Reus, Júpiter i Girona). El 464 és la Rapitenca amb tretze campanyes; el 522, La cava amb 12 temporades, i
l’Amposta, amb 11 campanyes, ocupa el lloc 559.
Hem estat afortunats perquè el futbol del Baix Ebre i Montsià ha tingut en les últimes
70 temporades, excepte en catorze, sempre un equip (temporades 48/49, 64/65 70/71,
75/76, 84/85, 85/86, 86/87, 89/90, 91/90, 01/02, 03/04, 04/05, 13/14, 14/15). La última vegada que va militar-hi la Cava va ser el 81/82; el Tortosa 2002/2003; Amposta
2011/2012 i la Rapitenca 2013/14.
Ja veuen que cada club que ha perdut la categoria, de moment, cap l'ha recuperada i,
sense adonar-nos, ens hem quedat orfes al Baix Ebre i al Montsià (l’Ascó és l’únic equip
ebrenc ara a Tercera). I pensar que en la dècada dels cinquanta els quatre equips van arribar a estar a Tercera divisió junts!. Va ser l'època daurada.
L'absència actual dels nostres clubs propicia una reflexió: ¿està el futbol ebrenc en crisi? ¿O és que el futbol ha canviat?. Jo crec que hi ha una mica de tot. Un històric com el
Tortosa va perdre l'hegemonia de la Tercera, la bonança del totxo va fer que l'Amposta i
Rapitenca tornessin a estar a tercera i La Cava va tocar el cel i durant uns anys quan era
el club més important del territori fins que va deixar de ser-ho. Ara arriba la pregunta del
milió: quan tindrem un altre equip a tercera? Jo crec que això pot anar per llarg. Però com
aquí a aquestes terres som tan especials i passionals, podria haver-hi sorpresa. La meta del
secretari tècnic de la Rapitenca és ascendir l'equip en dos temporades. A Jesús i Maria són
capaços de tot i no serà per il·lusió i money. Jo vaig anunciar fa tres temporades en un article que és un club que buscarà la tercera divisió, i així és. La meta del Tortosa només és
una: recuperar la tercera, la meva opinió humil és que trigarà bastants anys.
El cicle del futbol ha canviat: crisi econòmica, crisi d'espectadors (han baixat un 50%
en deu anys) i un futbol de televisió que ha fet molt de mal a tot el futbol ebrenc amb la
qual cosa els equips de Barcelona tenen jugadors de sobres i aquí només hi ha mercat per
a poder tenir un equip de les Terres de l’Ebre a Tercera divisió. Avui tenir un equip a la divisió nacional és posar molts diners i competir amb equips de gran calibre. I no serà fàcil
aconseguir-ho.
1A. CATALANA AMPOSTA I RAPITENCA SEGUEIXEN LA SEVA CRISI, EL JESÚS I MARIA DE TEIXIDÓ VA PERDRE EL SEU PRIMER PARTIT. Matemàticament, l'Amposta es pot
salvar. Anímicament, no. Només cal veure que en les últimes set jornades, sis partits perduts, un empat i cinc gols a favor. La propera jornada, derbi contra la Rapitenca, que només ha perdut tres partits al seu feu. Es confirma una vegada més que el canvi d'entrenador no porta millora de resultats. Això de la Rapitenca és molt greu, en les últimes set
jornades només una victòria. És el pitjor quart equip de les darreres sis jornades. Nando
necessita fer meditació; primer enamorava i ara aquest equip està desconegut. Segons el
míster, "només tenim crisi de resultats". D’altra banda, es va acabar la ratxa de Teixidó
amb el Jesús i Maria. Es va va perdre a Castelldefels als últims minuts. Però ull a la dada:
des que va arribar, 16 gols a favor i només quatre en contra.
2A CATALANA. JORNADA SOTA MÍNIMS PER AL FUTBOL EBRENC. Mala jornada per
al futbol ebrenc: Ampolla, Camarles, La Cava i Alcanar van perdre els quatre davant
equips de la zona de Tarragona. I Gandesa i Ulldecona, que també s'enfrontaven a equips
d'aquesta zona, només van poder empatar. En aquesta jornada, dels nostres representants, només dos van guanyar: Tortosa i Remolins-Bítem, que va fer-ho patint al camp
d’un Godall que, malgrat la seua situació, al seu camp no és fàcil de superar. Tot segueix
igual: quatre equips en descens: Godall, sentenciat, Ampolla (6 últimes jornades, només
dos gols a favor) i Remolins-Bítem i Alcanar que si es salven, serà segur en l'últim partit.
Ull a la dada: si avui acaba la lliga hi ha vuit descensos. Si puja el qual promociona serien
set, una barbaritat.
No ha canviat res. Els tres primers equips no van perdonar, el Tortosa des de l'arribada David ‘Cuquet’ ho ha guanyat tot; el Cambrils imparable, últimes onze jornades deu
victòries i una derrota per la mínima; el Valls, com ja és la tònica darrerament, està beneït.
El Roda empatar-li però al 86 guanyen el partit. Així n’ha guanyat molts aquesta temporada.
La Cava cal dir que va tornar a perdonar i, com el dia del Valls, mereixia l’empat. No va
tenir-ho fàcil el líder. El Gandesa en les últimes set jornades només ha aconseguit una
victòria i en aquesta jornada 7 baixes. A destacar el Roda que en les últimes 14 jornades,
només n’ha perdut tres.
AIXÍ PODRIA QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ EN LA JORNADA 34
1) CAMBRILS 81
2) TORTOSA 76
3) VALLS
76
Aquesta classificació s’actualitzarà cada setmana.

L’AMETLLA-GINESTAR 4-0

PERELLÓ-ROQUETENC 4-2

FLIX-S BÀRBARA 2-2

Seguint el líder

El Perelló, disparat

Els planers perdonen

L’Ametlla es va refer de la derrota a Móra la Nova i no va fallar
contra el penúltim, el Ginestar.
Morillo, de penal, feia l’1-0. ‘Pichi’
Rullo marcava el 2-0 i Morillo,
amb assistència de Froi, establia
el 3-0 que ja sentenciava abans
del descans. Sergi, a la represa,
aconseguia el 4-0. Segona
plaça, a tres del líder. Demà partit clau contra el S. Bàrbara.

El Perelló va vèncer el Roquetenc
i segueix creixent. El Roquetenc,
amb un partit menys, es distancia
del líder. Els visitants van tenir el
vent a favor al primer temps i van
estar millor. Prades va fer el 0-1.
A la represa, després de l’ensurt
per la lesió de Dani, el Perelló va
apretar molt i va remuntar en 15
minuts, amb el 3-1. Otero feia el 32 però Magí (94’) sentenciava.
Gran partit i satisfacció local.

El Santa Bàrbara és tercer i
manté opcions d’ascens, tot i que
l’empat sap a poc. El Flix, que ha
baixat en les darreres setmanes,
no va estar dins del partit fins el
minut 70. Fins llavors, el Santa
Bàrbara, sobre tot al primer
temps, va perdonar decidir el partit. Toni Calafat, estel.lar, va marcar dos gols. Però el Santa va
tenir més opcions. Al 70, penal i
tot va canviar. 1-2. El Flix va reaccionar i va acabar empatant.

HORTA-DELTEBRE 2-1

ALDEANA-CAMPREDÓ 8-0

BATEA-J I MARIA 4-2

El líder no falla
El Batea va guanyar el filial del
Jesús i Maria i ja porta 13 jornades sense perdre, sent un líder
ferm, amb tres punts d’avantatge
respecte el segon classificat,
l’Ametlla. Els locals ja van encarrilar el partit als 20 minuts amb el
2-0, amb gols d’Enric i d’Arnau. A
la represa, el duel va estar més
igualat, amb més possibilitats del
Batea que va sentenciar amb dos
gols més, d’Adrià i de Gerard. El
filial del J. i Maria, que novament
tenia baixes, va reduir distàncies
a darrera hora, amb el 4-2.
Remarcar la lesió del súper-pichichi Agustí, amb un esqüinc al turmell. Es dubte per diumenge.

Amb doble valor

Fermesa a casa

L’Horta va sumar una victòria de
set punts contra el Deltebre, rival
directe en la lluita per evitar compensacions. A més, té el golaverage particular a favor. El Deltebre
va avisar primer amb una ocasió
que fou un gol fantasma. L’àrbitre
no va veure gol. Però al primer
temps, va ser l’Horta qui va estar
més còmode i qui va tenir més
opcions a més dels dos gols de
Nil. A la represa, els locals van baixar físicament i també van acusar
la temor a guanyar. El Deltebre,
més agressiu, va reduir distàncies
tenint ocasions per empatar.

L’Aldeana s’ha fet forta casa on
ha guanyat els darrers quatre
partits. Fora, però, l’equip ha
perdut pistonada amb només un
punt en cinc visites. Contra el
Campredó, el partit va quedar
finiquitat a la primera meitat,
amb el 4-0. A la represa, van
arribar els altres gols contra el
cuer del grup. Uliaque (3), Àlex
Alegre (2), Nassi, Didac i
Reverté van marcar. L’equip
encara té baixes però va recuperar jugadors, com el cas de
Didac.

LA SÉNIA-M NOVA 1-0

ASCÓ B-VILALBA 0-0

Endavant la Sénia

Defenses s’imposen

Amb el canvi d’entrenador, arribant
Serrano, i els fitxatges, la Sénia (16
de 21) ja es distancia del descens.
Contra el Móra la Nova, un gol de
Capitan va valdre els tres punts. Els
locals haguessin pogut decidir
però no van fer-ho i van acabar
patint davant d’un Móra la Nova
que va oferir bona imatge però que
amb les baixes de Genís i d’Aleix va
tenir poca profunditat.

L’Ascó i el Vilalba van empatar
sense gols. Un empat que no
beneficia els interessos locals de
sortir de la zona compromesa,
per les compensacions. Va ser un
partit igualat, amb ocasions pels
dos costats i que va estar obert.
Els vilalbins, amb el punt, agafen
confiança i s’allunyen de les compensacions.

OLIMPIC-CORBERA 1-1

No satisfà
L’Olímpic continua sense poder
trencar la dinàmica negativa (2
punts de 18) i es complica, amb
un partit menys (es jugarà el 6/4).
El Corbera, amb baixes, com la
de Roger, va poder salvar un punt.
Quim Vila, en acció d’estratègia,
va fer l’1-0. Acte seguit, un córner
que va traure Kazu, fou un empat
que no satisfà als morencs.

QUARTA CATALANA

Lluita apassionant per la segona plaça
El líder Pinell descansava. La Galera, segona, va vèncer el Tivenys. El
Bot, revelació, va guanyar a Xerta (2-4) i és tercer, a cinc punts de la
Galera. El Sant Jaume segueix progressant i va doblegar un rival directe, el Catalònia (2-0). Està a cinc punts dels galerencs. Catalònia i
l’Amposta, que va golejar a l’Arnes (4-0), estan a sis. L’Arnes, a set,
però amb un partit pendent contra la Galera. Serà clau (es juga l’1 d’abril a les 20.30 h). Finalment, Santi Forastero és el nou mister del Camarles B. Arnau ha decidit no seguir com Alvaro Curto a Benissanet.

* Dani Robles (Perelló) fou
operat dimecres de trencament de tibia i peroné després de la lesió de diumenge.
*Divendres passat, assemblea
del CF S.Bàrbara. President i
junta van anunciar que no
seguiran la lliga propera.
*Desestimada la
impugnació de
l’Horta, del partit a
Vilalba.
*Nico Aguiar, nou
jugador de l’Horta.

3A CATALANA. ELS DE DALT NO FALLEN. Tot ses manté igual; dels quatre principals
classificats només va punxar un: el Roquetenc. I malgrat les victòries del Perelló i de l’Aldeana, aquests tenen la promoció a 8 i 9 punts. I per aconseguir la segona plaça aquests
dos equips haurien de guanyar gairebé tots els els partits i que els altres tinguessin una crisi. Molt difícil. Batea, imparable, tretze jornades sense perdre i això que en aquesta jornada no va marcar Agus, que es va tòrcer el turmell. Calendari complicat per a l’Ametlla en
les següents jornades: Santa Bàrbara, la Sénia, Aldeana i Horta. El Santa Bàrbara té l’hàndicap que dels onze partits que li queden només són quatre a casa. El Roquetenc li queda
un partit pendent i dos claus en aquests propers quinze dies: Flix i Santa Bàrbara. Els descensos de 2a catalana seran 4 gairebé segur, amb la qual cosa sinó ascendeix el segon classificat: Ascó, Horta i Deltebre (2 dels tres) podrien baixar juntament amb el Campredó i
Ginestar. Molt d’ànim al jugador Dani Robles que es va lesionar, amb trencament de tíbia
i peroné.
AIXÍ PODRIA QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ JORNADA 34
1) BATEA 70
2) ROQUETENC 68
3) AMETLLA 67
4) S BÀRBARA 64
5) ALDEANA 63
6) PERELLÓ 62
Aquesta classificació s’actualitzarà cada setmana.
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ELS CRACS DE LA JORNADA 23
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

ERIC SAFONT
ULIAQUE
MARC PERELLÓ
ARNAU
NANDO
MARC GARCIA
ENRIC SUÑÉ
HÈCTOR
MANEL
ORIOL SALADIE
SAMU
GIO
BATISTE
MIQUEL
XAVI PASTOR
NIL
TONI ONDAZABAL
JORDI ROCA
ALEIX VENTURA
MARIO
POMADA
J. ROCA
QUIM
XIXO
SAM
JOAN ESMEL
ROGER
CALAFAT
RAUL GARCIA
CHIMENO
MIKI

L’EQUIP DE LA SETMANA: CF LA SÉNIA
Va sortir del pou de la classificació, últimes vuit jornades només una derrota.
La mà de Juanjo Serrano,
amb els reforços efectuats,
es nota. Si ell vol serà l'entrenador la propera temporada. L'equip senienc
prepara per a la lliga pròxima un equip més competitiu i amb només jugadors
de casa.

Pulsacions de la jornada
*Dels 18 equips de la següent temporada a Segona catalana, tretze estan molt definits i
aquests serien: Reddis, el Catllar, Amposta, Torredembarra, Gandesa, la Cava, Ulldecona,
Roda de Barà, Jesus Catalònia, La Riera, Camarles, Cambrils Unió i Vendrell
*L'entrenador Alvaro Curto, del Benissanet, va dimitir perquè la seva filosofia era aquesta:
primer jugar després guanyar. Alguns jugadors ho van entendre, altres no.
*El Tortosa, a priori, només té quatre partits difícils: desplaçaments a Bítem, Camarles, La
Cava i la visita del Gandesa.
*Entre els últims 9 de la 1a catalana, sis equips de la província de Tarragona i la resta de
Barcelona.
*Cal felicitar al jugadors del Campredó i Ginestar perquè sabent que estan descendits, cada
partit ho donen tot.
*Pol (Gandesa), Narcís, Àlex, Edu (M Nova), Barru (Amposta), Ignasi, Mikel, David (Olimpic)
tenen residència a Benissanet. Vaja, que si tornen farien un súper-equip per militar a 3a catalana.

1A CATALANA
JUGADOR

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

*Tres equips podrien desaparèixer la temporada propera, un de 1a catalana, un altre de
2a i un altre de 3a. Seguiré informant.
*L'Amposta està mirant el mercat i vol fitxar dos jugadors, el diumenge podrien guanyar i complicar la classificació a la Rapitenca. Beto serà l'entrenador de la següent temporada a Segona catalana, si l'equip descendeix. Malgrat que es lluitarà, existeix certa
resignació amb la possibilitat cada setmana més ferma del descens.

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)

Nº

JUGADOR

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

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

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)
Ferran (Cambrils)
Abde (Riera)
Teixidó (Camarles)
Raül (Cambrils)

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

David Callarisa
Joan Sabaté
Marc Vernet
Josep Becerra
Gustavo Soriano
Jonatan Llorach
Adria Vargas
Joan Barrufet
Omar
Rafa Ribera
Arnau Bertomeu

45
37
34
30
25
25
22
21
19
18
16

7
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ike Romera
Carlos Herrero
Ivan Taranilla
Alberto Cuenca
Mauri
Sebas
Albert Torres
Victor Pujol
David Gallego
José Mari
Toni Cornejo

57
52
34
29
25
24
23
21
16
13
11

6
1
9
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Manolo Puig
Peke
Oscar
Xavi Anell
Andreu Guiu
Oriol Vallespí
Sam Garcia
Josué Andreu
Sergi José
Albert Vilarroya
Moha Rida

37
36
34
29
28
28
24
20
15
14
14

2
5
2
2
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adrià Valsels
Ivan Diaz
Ion Oslabanu
Marc Tena
Brayan Hurtado
David Blanco
Soufine Barakat
Moisés Muñoz
Eric Safont
Agustin Dario
Iker Diaz

58
57
39
29
27
27
25
20
16
10
8

21
6
2

1
1

CF GANDESA

CF CAMARLES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR
Cristian Bertomeu
Pau Sansaloni
Raul Teixidó
Quim Esteban
Edgar Samper
Cristian Paradas
Jesús Ferreres
Francesc Melich
Gerard Fresquet
Enric Ferré
Felipe

6
5

P.

G.

Nº

88
50
27
27
25
24
22
12
10
9
9

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8
3
6
2
2
4

2
3

FC GODALL
G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

54
Jaume Gumiel
44
Javier Dilla
38
Enric Ubalde
33
Pere Martinez
Albert Soldevilla 30
26
Cristan Vallés
Josep Domènech 24
17
Jaume Guiu
17
Joan Batiste
15
Genis Navarro
14
David Rojas

6
21
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Manu Fernandez
Joan Zaragoza
Joan Labernia
Xavi Pastor
Kevin Moreno
Àlex Ramos
Jordi
Rafel Moreso
Jordi Porres
Xavi Platero
Carlos Querol

53
47
38
38
22
15
15
15
11
11
10

1
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
1
3
1

3
7

2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Joan Esmel
R Bítem
Enric Suñé
Batea
Toni Calafat
S Bàrbara
Uliaque
Aldeana
Xixo
Perelló

2

1

P.

G.

Nº

58
De la Torre
52
Gerard Curto
26
Jordi Roda
21
Saul Lopez
15
Toni Domingo
14
José M. Pio
Lluís Domenench 11
11
Santi Sancho
10
Edgar Esbri
8
Dani Porcar
8
Ximo Marti

17
5
3
8
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR

7
1
5

3A CATALANA

GOLS

Nº

21
21
21
17
15
13
12
11
10
9
9
9
9
8
8

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

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

GOLS
42
23
20
17
15
14
13
13
12
12
11
10
10
10
10

6 PARTITS
P

EQUIP

JUGADOR

P.

G.

Nº

Marc Perelló
Robert Cabrera
Àlex Trabalon
Paco Casas
Guille Ripollés
Samu Garcia
Eric Garrrido
Aitor Arasa
Cristian Guijarro
Hugo Perez
Adrian Soriano

34
32
27
27
26
26
24
23
23
23
12

2
7
1

1

Bot

15

23

Corbera

7

2

Ametlla

15

24

Roquetenc B

7

3

Batea

14

25

Tivenys

7

5
4

4

Pinell

14

26

la Cava

7

5

la Galera

13

27

Catalònia B

7

6

M Nova

13

28

J i Maria

6

7

S Jaume

13

29

Deltebre

6

8

la Sénia

13

30

Ulldecona

6

9

J i Maria

13

31

Horta

6

10

Amposta B

13

32

Ebre Escola

6

11

S Bàrbara

12

33

Olimpic

5

12

Perelló

12

34

Ascó B

5

3

CF VILALBA

CF S BÀRBARA

P.

JUGADOR

Jordi Roca
J i Maria

DARRERS

CF L’AMPOLLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

6 DELS CRACS:

EQUIPS MÉS EN FORMA

CD ALCANAR

UE RAPITENCA

Nº

10
4

Robert Cantó
Horta

2A CATALANA

GOLS

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI PIMERA, SEGONA I TERCERA CATALANA (3)
UD JESÚS I MARIA

Narcís
Perelló

GOLEJADORS

Top secret

CF AMPOSTA

ELS TÈCNICS
DE LA JORNADA:

JUGADOR
John
Marto
Miguel Roch
Abdul
Esteban
Joan Aregio
Musta
Albert Arrufat
Alberto Solé
Bernabe
Jelti Lakhadar

Nº

P

EQUIP

P.

G.

13

Flix

11

35

Camarles B

5

49
46
37
32
28
22
22
20
20
18
18

10

14

Arnes

10

36

Gandesa

5

15

Camarles

10

37

Rapitenca

4

16

Tortosa

10

38

Ampolla

4

17

Aldeana

10

39

Benissanet

3

18

Catalònia

9

40

Campredó

2

19

Alcanar

9

41

Godall

1

20

Rem Bítem

9

42

Amposta

1

21

Roquetenc

8

43

Xerta

1

22

Vilalba

8

44

Ginestar

1

4
3
7

1
5
8

diarimés
ebre
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

L’Ascó va empatar
diumenge passat, a casa
(0-0), amb el líder Prat i
va sumar set punts en una
setmana de nou en joc.

Equip
1. Prat
2. Vilafranca
3. Gavà
4. Muntanyesa
5. Europa
6. Sabadell
7. S Andreu
8. Júpiter
9. Figueres
10. Cerdanyola
11. Manlleu
12. Ascó
13. Granollers
14. Peralada
15. Santfeliuenc
16. Palamós
17. Terrassa
18. Rubí
19. Morell
20. Masnou

IRIS SOLÀ

Una acció del partit Ascó-Prat, de diumenge (0-0).

CLASSIFICACIÓ
P

23 48 19 44

Equip

Amposta-Reddis

1. Cambrils

1-2

Lleida-Torredembarra

23 35 20 44

3. Vilanova

24a jornada, Primera catalana

Santboià-Terrassa

23 48 23 44

3-2
3-0

3. Valls

1. Batea

23 77 37 50

Ametlla-Ginestar

4-0

23 48 26 49

1-2

2. Ametlla

23 52 27 47

Horta-Deltebre

2-1

23 50 35 49

Valls-Roda Berà

2-1

3. S Bàrbara

23 66 44 44

Batea-J i Maria

4-2

4. Roquetenc

22 48 26 41

Ascó-Vilalba

0-0

5. Aldeana

23 55 38 39

Aldeana-Campredó

8-0

6. Perelló

23 52 34 38

Perelló-Roquetenc

4-2

7. Corbera

23 48 39 37

Olímpic-Corbera

1-1

8. Vilalba

23 39 34 36

la Sénia-M Nova

1-0

Flix-S Bàrbara

2-2

9. Flix

23 43 34 36

PRÒXIMA JORNADA

10. M Nova

23 48 35 36

dissabte

11. la Sénia

23 42 30 33

diumenge
Canonja-Tortosa (11.45h)
Torreforta-Gandesa (11.45h)
Rem Bítem-R Bonavista (16h)
Hospitalet-Valls (16.30h)
Camarles-Ampolla (16.30 h)
Alcanar-Riera (16.30 h)
Godall-la Cava (16.45 h)
Roda Berà-Cambrils (17h)
Catalònia-Ulldecona (17h)

12. J i Maria

23 40 55 31

13. Olímpic

22 41 37 29

14. Horta

23 28 56 22

15. Deltebre

23 37 43 21

16. Ascó

23 39 55 21

17. Ginestar

23 25 87

7

18. Campredó

23 26 95

6

23 36 26 39

Catllar-Balaguer

0-4

5. La Cava

23 45 37 36

6. J i Maria

23 41 25 38

Rapitenca-S Ildefons

0-2

6. Ulldecona

23 38 35 36

7. Lleida

23 35 27 38

Suburense-V Alegre

1-1

7. Roda Berà

23 42 38 35

Igualada-Viladecans

10. Vilaseca

23 29 23 34

3-3

PRÒXIMA JORNADA

10. Camarles

23 37 41 30

Viladecans-Catllar

13. R Bonavista

23 34 36 27

23 31 50 24

V Alegre-Igualada

14. Alcanar

23 46 52 26

S Ildefons-Lleida

15. Hospitalet

23 24 35 24

16. Ampolla

23 24 45 22

17. Canonja

23 21 35 21

18. Godall

23 17 74

23 24 42 24

Rapitenca-Amposta (diu 12h)

16. Amposta

23 32 27 32

23 20 31 27

13. Terrassa

15. Reddis

9. Catalònia

23 32 42 28

23 31 37 31

23 31 50 20
J i Maria-Vilaseca (diu 16.30h)

17. Torredembarra

23 20 49 11

18. Catllar

23 17 74

Vilanova-Santboià

3

Balaguer-Castelldefels

Equip

RESULTATS

J GF GC

P

CLASSIFICACIÓ

19a jornada 4a catalana
Camarles-Roquetenc 2-2

7 45

1. Pinell

40

2. la Galera

45 22 37

3. Bot

56 36 32

Ebre E-Benissanet
S Jaume-Catalònia
La Galera-Tivenys

4. S Jaume
5. Catalònia
6. Amposta
7. Arnes
8. Roquetenc
9. Ebre Escola

34 25 31

Xerta-Bot

39 25 30 Amposta-Arnes

32 33 26
27 34 19

3-2
2-0
2-0
2-4
4-0

Equip
1. Sabadell
2. S. Pere
3. S Gabriel
4. Molins
5. At Prat

PRÒXIMA JORNADA
dissabte
Roquetenc-Pinell (16.30h)

32 42 19

Catalònia-Camarles (17h)

11. Camarles

28 42 12

Benissanet-S Jaume (16h)
diumenge

20 62

5
5

P

8

GF GC
74

77 25 49
66 21 48
63 24 45

Equip

Santpedor-Tortosa E- 1-5

GF GC

RESULTATS

P

PRÒXIMA JORNADA
dissabte
Flix-Roquetenc (16.30h)
M Nova-Aldeana (16.30h)
Ametlla-S Bàrbara (16.30h)
Campredó-Horta (17h)
J i Maria-Olímpic (18.30h)
diumenge
Deltebre-Ascó B (16.30h)
Vilalba-Batea (16.45h)
Ginestar-la Sénia (16.45h)
Corbera-Perelló (17h)

Gandesa-Olimpic
157 23 54

2. la Cava

120 27 49

1-0

Guineueta-PB Lloret

4-3

S Gabriel-S Andreu

2-0

3. S Bàrbara

72 32 38

S Eugenia-Molins

2-5

4. Alcanar B

79 33 35

Pardinyes-At Prat

2-3

5. Tortosa E

58 42 30

Fontsanta-C Clar

1-0

6. Olimpic

58 86 27

Porqueres-F Júpiter

4-1

CLASSIFICACIÓ

18a jornada

1. Alcanar A
Sabadell-S Pere

J i Maria-Alcanar B
S Jaume-Ginestar
la Cava-Horta

66 26 41

23a jornada, Tercera catalana

Veterans

CLASSIFICACIÓ

P 21a jornada

8 56

0-0

GC

P

GF

1.Aldeana

70 20 42

2. Vinaròs

38 20 37

3. Amposta

53 19 34

sus
0-6
0-4
3-0

16a jornada

Amposta,

descansava

Perelló-la Sénia

4-3

Alcanar-Rapitenca

3-2

Aldeana-Canareu

4-1

Roquetenc-Tortosa

3-1

4. Rapitenca

49 27 30

5. Alcanar

39 33 23 J i Maria-Vinaròs

0-2

6. Catalònia

46 46 22 Ametlla-Catalònia

3-3

7. Tortosa

43 42 21

Ginestar-Ulldecona

8. J i Maria

27 27 21

Rapitenca-Aldeana

Aldeana-S Jaume

9. Roquetenc

26 24 18

Tortosa, descansa

10. la Sénia

24 66 10

11. Canareu

10 24

9

26 49

8

14 68

3

Ulldecona-S Bàrbara sus
Tortosa E-Aldeana

4-1

Alcanar A-R Bítem

11-1

8. Pardinyes

46 41 33

7. Horta

47 46 27

9. Guineueta

42 50 31 PRÒXIMA JORNADA

8. Ulldecona

54 52 26 PRÒXIMA JORNADA

10. C Clar

49 51 26

9. R Bítem

32 67 16

10. J i Maria

31 76 15

11. Aldeana

37 77 14

12. Ginestar

32 77 13

13. Gandesa

36 65 12

Alcanar-la Cava

12. Perelló

0

Horta-Tortosa E

13. Ametlla

F Júpiter-Pardinyes

RESULTATS

Equip

38 34 34

PRÒXIMA JORNADA

At Prat-Fontsanta

11. Porqueres

53 45 26
S Andreu-S Eugenia

13. S Eugenia

13. Xerta

4-1

7. Fontsanta

12. S Andreu

10. Tivenys

17 59

Tortosa-Catalònia

Femení 7 Ebre

6. Tortosa Ebre 51 48 36

Tivenys-Amposta (16.30h)

12. Benissanet

0-1

RESULTATS

34 23 30 Pinell, descansa
34 28 28

Godall-R. Bítem

Femení. Preferent

Quarta Catalana
CLASSIFICACIÓ

1-0

Gandesa-Canonja

12. Rem Bítem

12. Rapitenca

La Riera-Camarles

23 30 31 33

Terrassa-Reddis

Torredembarra-Suburense

14. Viladecans

8. Riera

23 32 31 29

23 42 40 33

Ulldecona-Hospitalet 1-1

J GF GC

R Bonavista-Alcanar 3-0

11. Torreforta

11. V Alegre

RESULTATS

0-3

5. Igualada

23 49 28 35

CLASSIFICACIÓ

la Cava-Cambrils

23 41 27 36

9. S Ildefons

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Masnou
Júpiter-Palamós
Granollers-Gavà
Prat-Vilafranca
Europa-Ascó (diu 12 h)
Manlleu-Muntanyesa
Rubí-Sant Andreu
Sabadell-Morell
Terrassa-Figueres
Peralada-Cerdanyola

Ampolla-Torreforta

4. Gandesa

0-3

1-0
2-1
4-1
2-1
0-0
3-0
3-0
4-0
0-2
1-2

23 70 16 52

Castelldefels-J i Maria 1-0

Vilaseca-Vilanova

Morell-Palamós
Masnou-Júpiter
Gavà-Santfeliuenc
Vilafranca-Terrassa
Ascó-Prat
Muntanyesa-Peralada
S. Andreu-Manlleu
Figueres-Granollers
Sabadell-Rubí
Cerdanyola-Europa

P
62
54
53
51
47
47
41
41
40
39
39
36
34
34
32
32
30
28
27
22

Equip

23 47 27 42

23 37 30 37

GC
21
40
29
23
24
27
31
46
28
38
35
35
42
42
44
45
52
41
41
49

22a jornada, Segona catalana

P

4. Castelldefels

8. Suburense

GF
53
54
49
36
42
40
35
43
38
40
31
26
37
38
34
36
28
25
22
26

RESULTATS

J GF GC

2. Tortosa

P
1
7
4
7
5
8
10
12
11
12
14
11
13
11
13
11
17
14
15
17

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC

2. Balaguer

CLASSIFICACIÓ
G
E
17
11
16
6
14
11
15
6
12
11
13
8
11
8
12
5
11
7
11
6
12
3
9
9
9
7
8
10
8
8
7
11
9
3
7
7
7
6
5
7

J
29
29
29
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
29

Segona catalana

Primera catalana

1. Santboià

RESULTATS
30a jornada, Tercera divisió

Progressió

Equip

DIVENDRES 11
DE MARÇ
DE 2016

14. Santpedor

31 45 21
33 66 14
24 85 13

(diu 16h)
Porqueres-Sabadell
PB Lloret-S Pere

Bot-Ebre Escola (17h)

15. F Júpiter

23 102

5

Arnes-Xerta (17h)

16. PB Lloret

37 102

4

R Bítem-Gandesa

Tortosa E-Guineueta

S Bàrbara-Alcanar

Molins-Santpedor
C Clar-S Gabriel

14. S Jaume

9 119

Catalònia-Alcanar
La Sénia-Ametlla

Olimpic-J i Maria

Vinaròs-Perelló
Roquetenc-J i Maria
Canareu-Amposta

DIVENDRES 11 DE MARÇ DE 2016
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‘’AL FUTBOL, CADA DIA APRENC ALGUNA COSA NOVA”

39

Un Crac del futbol ebrenc

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: CARLOS GILABERT, JUGADOR DEL CD ROQUETENC
Un crac de jugador, ha
militat en gairebé totes
les categories del futbol. Solament no ha
jugat en tres: la primera
divisió, la segona A i la
quarta catalana. Va
explotar al Tortosa i va
arribar a militar en dos
equips de segona divisió B. Un dia va tenir
una disjuntiva: seguir a
l’elit o tornar a casa. Va
triar aquest darrer camí i
va fitxar per la
Rapitenca on ha estat el
gran capità durant set
temporades (imatge de
la foto). Sensible i sentimental, Carlos és un
home de futbol de cap a
peus. Un dels grans
valors del futbol ebrenc
en la darrera década. I
encara està en actiu, al
seu CD Roquetenc on
va nèixer i creixer esportivament i on penjarà
les botes.
Pregunta: Com comences a jugar a futbol?
Resposta: Jo era molt
vergonyós i per això vaig
començar molt tard a
jugar a futbol. Tenia
dotze anys, i vaig fer-ho
al futbol base del
Roquetenc amb Juanjo
Rovira i Xavi Cid. Als
setze vaig debutar amb
el primer equip contra el
Riudoms, marcant un
gol i assistint en altres.
Fins a la segona temporada no sóc titular al
Roquetenc i al tercer any
vam aconseguir pujar a
la Preferent, disputant la
copa de Catalunya amb
un triangular contra el
Vilafranca i Reus. Vaig
fer els quatre gols que
marquem en els dos
partits i vam passar l'eliminatòria. La següent
temporada em fitxa el
Tortosa
de
Jordi
Fabregat; estic cinc temporades, 4 a Tercera i
una a 1a. catalana.
També vaig tenir com
míster a Juanjo Rovira.
P: Com és Jordi
Fabregat?.
R: Espectacular, com
connecta amb els jugadors, de vegades estem
dues hores parlant de
futbol, em parla, no es
cansa mai.
P: I vas donar el gran
salt?.
R: La temporada al
Tortosa, quan estava
Rovira d’entrenador, en
la primera volta vaig fer
14 gols a Tercera. Em

crida el Palamós de
seguna divisió B, el seu
president era el famós
Piterman. I a Nadalt d’aquell any vaig fitxar.
Piterman tenia un hotel
perquè visquessin els
jugadors, em pagaven
quatre vegades més que
al Tortosa i al contracte
tenia una rescisció de
1000 milions de les antigues pessetes. Piterman
em va dir: "Jo sóc un
puto boig del futbol".
Només em van pagar
quatre mesos. Ell després va agafar el Ràcing
de Santander on crec
que va sortir malament i
de nit. Al Palamós, en
cinc mesos, vam tenir
quatre entrenadors, un
d'ells no va durar més
que un dia: ‘Papitu’
Ramos.
P: Fitxes després per
l’Hospitalet de Segona
divisió B?
R: Sí. Com a entrenador
estava Rubi, ex míster
del Girona i Valladolid,
ara al Llevant. Hi havia
molta
competència
perquè havien tres
puntes i vaig jugar poc.
No obstant vaig jugar en
la promoció per a pujar a
segona divisió A i vam
caure en la segona
ronda contra el Llevant
B. Es curiós que tres
jugadors vam assatjar els
penals i al final cap dels
tres estàvem per tirar-los
perquè vam ser substituïts.
P: Llavors reps moltes
ofertes?
R: Si, de segona divisió B
i de tercera. Però per
motius familiars no les
accepto i és quan em
plantejo de seguir fora
de casa o tornar. Em
truca Fernando de la
Rapitenca i va ser
anecdòtic que l'acord el
vam fer en un iot en el
que vam estar unes set
hores. Menjar, entesa
econòmica i quan vam
arribar a un acord, jo li
demano un contracte i
ells es queden sorpresos
perquè mai n’havien fet
un. Al final, es va redactar i e vam signar.
P: Van ser set temporada magnífiques, però
d’entrada baixes de 2a
divisió B a primera catalana.
R: Sí, però a primera
només vaig estar una
temporada. La resta a
Tercera on vaig acabar

entre els màxims realitzadors de la categoria.
Quan va arribar Teixidó,
que estàvem en zona de
descens, vaig fer 14 gols
en 12 partits, l’equip en
general va reaccionar
molt bé i ens vam salvar,
a meitat taula. A més de
Teixidó, a la Rapitenca
vaig tenir com a entrenadors a Albert Viñas,
Palanca, Jordi Fabregat,
Xavi Cid i Alfons Royo.
P:
Jugant amb la
Rapitenca, t'enfrontes a
Guardiola?
R: Ell entrenava el
Barcelona B, recordo
2000 espectadors al
nostre camp: Pedrito,
Busquets, Giovanni...
vam guanyar 2-0 i vaig
fer els dos gols. Però en
el partit de la segona
volta ens van pegar un
bany, vam córrer per sis
mesos.
P: Se te donava bé el
Barça?
R: Sí, amb el Tortosa, el
primer gol també el vaig
marcar al Mini estadi. És
anècdotic però la veritat
és que se’m donava bé.
P: En el futbol, de vegades les coses no surten
com un vol. És el que li
va passar a Teixidó?
R: Són coses del futbol,
que per la forma, el
moment i la situació van
portar
confusió,
i
malestar en Teixidó.
Però amb el temps, tot
va quedar oblidat. De
fet, posteriorment, em
va trucar per fitxar-me
en dues ocasions, una
estant a l’Amposta i l’altra a la Rapitenca.

P: Teixidó t’aprecia.
R: Ell ha dit moltes vegades que un jugador
amb la meua rematada
n’ha tingut molt pocs i
això que ha entrenat en
segona divisió A i B. Per
tant, l’he valorat sempre.
P: Haguessis pogut arribar més lluny encara?
R: De vegades ho he
pensat però va ser una
decisió també personal,
familiar, quan jugava a
segona divisió B tenia
una edat molt bona, 24
anys.
P: Deixes la Rapitenca.
R: L'últim any va ser
molt dolent per una lesió
i Alfons Royo, que va
estar en els últims partits
com a entrenador, va fitxar per l’Alcanar i em diu
d’anar amb ell. Vaig
estar a Alcanar una campanya, després vaig fitxar pel Santa Bàrbara on
vaig estar tres temporades i en aquesta, com
m'agrada el futbol i sóc
de Roquetes, he fitxat
pel Roquetenc. Crec que
sera el meu últim equip,
aquí vaig començar i
aquí em retiraré.
P: Fa sis campanyes,
Gombau et truca per
anar-te’n amb ell. És
així?
R: Bé, ja he comentat
que per motius familiars
vaig decidir al seu dia
tornar a casa. És cert
que, anys posteriors,
Gombau em va trucar
però llavors el meu fill
era molt petit i no vaig
marxar per ell.
P: Has fet els teus pinets

com a entrenador?
R: Sí, al futbol base del
Roquetenc, Rapitenca i
Ebre Escola. Veure l'alegria dels nens em reconforta, tots els entrenadors haurien de passar,
abans de dirigir un
col.lectiu amateur, per
aquesta experiència.
P: Si un nen se t'acosta i
et diu, si us plau dóna'm
uns consells per ser bon
futbolista, quins serien?
R: Respecte, ser humil i
no creure mai que és o
serà un crac. Jo tinc 36
anys i cada dia al futbol
aprenc alguna cosa
nova.
P: Què se sent quan
perds?.
R: Tinc mal perdre fins
quan jugo amb el meu
fill al parxís...m'agrada
guanyar.
P: De vegades és bo
perdre?
R: Sí, també serveix per
millorar. Així el diumenge següent tens una
revenja amb tu mateix.
Sempre al dia següent
surt el sol altre cop.
P: Has plorat en algun
partit?
R: Gairebé em salten les
llàgrimes quan vam
estar a un punt d'aconseguir el play-off a seguna divisió B, amb la
Rapitenca, amb Teixidó.
Havíem de guanyar el
Palamos i ho vam fer,
però necessitàvem que
el Santboià no guanyés
el Reus. Van haver dos
penals i el Santboià va
vèncer. Em va saber
greu per tot el que havíem lluitat. Jo estava molt

identificat
amb
la
Rapitenca, pels anys que
portava i era una gran
oportunitat de fer
història que crec que
l’afició mereixia.
P: Has passat por en
algun camp?
R: Quan tenia 12 anys
vam anar a un torneig a
Itàlia; el company Pino,
de l’Aldea, va marcar un
gol en els últims 10
minuts i va fer un botifarra als espectadors. Ens
vam haver de quedar al
mig del camp i no vam
poder anar al vestidor
fins que els rivals es van
dutxar i se’n van anar. A
més, van trencar mobiliari del vestidor. No vam
passar una bona estona,
tan lluny de casa i sent
tan petits.
P: Passen moltes coses
en els descansos?
R: Sí, però sempre són
en benefici de l’equip i
depèn de la situació de
partit. Recordo un partit
a Balaguer i vam fer una
primera part molt dolenta. Va entrar Jordi
Fabregat al vestidor
cabrejat i amb el puny
tancat va fer un cop a la
pissarra que estava a la
paret. Es va trencar dos
dits...ell és un professional que ho viu molt.
Transmet la sensació de
que et jugues moltes
coses en cada partit.
P: Què fas abans d’un
partit?
R: Al vestidor, beso una
medalla que porto des
de petit.
P: Un marcatge dur?
R: Raul Agné, del
Girona. Teníem dures
pugnes. Durant el partit
ja li vaig dir. “Avui t’expulsaré". I així va ser: el
van expulsar. A l’entrada
dels vestidors, m'esperava: "Et mataré en el partit de tornada", em va
dir. No va fer-ho.
P: Un dels teus secrets
per tirar penals?
R: Jo miro molt als
porters als ulls abans de
llençar-lo.
P: Sou una família futbolera.
R: Sí, el meu pare va ser
jugador també del
Roquetenc. Tant ell com
la meua mare m’han
ajudat sempre i m’han
donat molt de suport. El
meu germà Xavi també.
Vam jugar junts a la
Rapitenca. Ell és davanter, però a la Rapitenca

By: Joaquin Celma

Albert Viñas, perquè ens
feia falta, el va posar de
central. I la veritat es que
va fer-ho molt bé.
P: Ets un dels jugadors
importants del futbol
ebrenc en la darrera
década. Mereixes aquesta entrevista i un
reconeixement. Com
t’agradaria ser recordat?
R: Bé, com una persona
que és amiga dels seus
amics i que ha lluitat
molt per progressar, sent
molt competitiu allí on
he jugat, entregat al
màxim.
P: Ets l’únic jugador en
actiu que queda que ha
jugat amb Michel Viñas.
Com era ell com a company i jugador?
R: Era compromès i
també competitiu, aplicat tàcticament dins del
camp. Jo crec que es
podria dir que era un
jugador d’aquells que
suma per un equip, en
tots els aspectes. Bon
company al vestidor,
dels que feia pinya.
Recordo que vam jugar
al camp del Tancat i en el
temps de descompte,
Michel va marcar l’1-2,
amb una rematada al
segon pal. Aquella victòria ens va fer líders en
aquella jornada.
P: T’estàs traient el carnet, entrenaràs en el
futur?.
R: No m’ho plantejo a
hores d’ara, però potser
una opció per seguir vinculat a aquest esport
que ha estat la meua
gran passió des de petit.

PROPER:

SERGI JOSÉ
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LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (84-76)

DIUMENGE 13, AL PERELLÓ

Derrota a Salou
En la vint-i-dosena jornada
l’equip de Les Vinyes del
Convent CB Cantaires s’enfrontava al CB Salou,.
Les Vinyes del Convent C.B
Cantaires va jugar un partit
igualat de principi a fi arribant als dos últims minuts del
4rt quart amb -1, amb possibilitats de poder tancar el
partit. Però la mala gestió
dels atacs i una defensa insuficient serien determinants
per a acabar perdent contra
un gran rival.
Els quarts deixaven parcials
17/15-22/23-21/18-24/20.
En un desafortunat final
només toca pensar en el
següent encontre enfront al
C.B La Parròquia Sama
Vilanova, en què en el partit
d’anada el CB Cantaires perdia de (-1) 68-67. Sergi
Domènech és baixa per

principi d’esguinç.

enguinç, Luc Archimede es
va ressentir de la seva lesió en
l’abductor després de l’amistós amb European Basketball
Academy i finalment, Dani
Valldepérez en una mala
jugada es va lesionar amb un

DIVENDRES 11
DE MARÇ
DE 2016

Resultats
Sots 25: Cb Cantaires 66 52 CB Salou
Cadet Masc.: Cb Cantaires
43 - 56 CP Rapitenc
Cadet Fem.: CB Valls 69 -61
CB Cantaires
Infantil
Masculi:
Cb
Cantaires 51 - 62 Manyanet
Reus verd
Preinfantil Fem.: Reus
Deportiu 53 -23 CB
Cantaires
Preinf. Masc.: Cb Cantaires
79 - 72 Salle Tarragona 2013
Mini: CP Rapitec Safa 73 56 Cb Cantaires Fem.
PreMini: Cb Cantaires Fem.
44 -25 Cb Cantaires Masc.
Mini: Cb Cantaires Masc. 46
- 37 Cb Alcanar A.

Final territorial de cros escolar Camp de
Tarragona-Terres de l’Ebre
El proper diumenge 13 de març la localitat del Perelló
serà l’escenari de la Final Territorial de Cros Camp de
Tarragona-Terres de l’Ebre dels Jocs Esportius Escolars
2015-2016. La prova, una de les clàssiques del calendari dels jocs durant les últimes dècades, es farà en un circuit habilitat al voltant de la zona de les instal.lacions
esportives municipals. Els prebenjamins masculins i
femenins correran una distància de 500 metres, els benjamins masculins i femenins i l’aleví femení 1.000
metres, l’aleví masculí, infantil, cadet i juvenil femení
cobriran una distància de 1.300 metres, i els infantils,
cadets i juvenils masculins 1.800 metres. El més menuts,
els patufets, però fora de concurs, recorreran 100
metres. La primera de les curses està prevista per a les
10,30 hores. La convocatòria realitzada per l’Agrupació
Territorial de Consells Esportius de Tarragona i Terres de
l’Ebre comptarà amb l’organització del Consell Esportiu
del Baix Ebre i l’Ajuntament del Perelló. S’espera una
participació superior als 300 atletes.

C VOLEI ROQUETES

L’Amposta Lagrama somia despert (33-28)

L'equip sènior masculí no va poder superar a l'equip dels Monjos perdent per 3-1 (25-19, 2527, 26-24 i 26-24). En la propera jornada, rebrà el Barça. Va ser l’únic equip que no va guanyar. La resta si que van fer-ho. El sènior femení, va aconseguir una gran victòria contra el
Mataró.2-3 amb parcials (25-18, 19-25, 25-18, 14-25 i 14-16). El cadet i juvenil masculí,
tenien una jornada importantíssima per poder seguir tenint opcions per a la fase del campionat de Catalunya. Aquests, es van desplaçar al camp del Balàfia (Lleida) i els dos equips van
aconseguir la victòria per 2-3. Els parcials del juvenil van ser (25-20, 25-21, 21-25, 21-25 i 1315) i els cadets (24-26, 25-18, 20-25, 25-14 i 11-15). El juvenil i cadet femení, que jugaven a
casa, van rebre al C.V.Begues. Tots dos equips van aconseguir la victòria per 3-0.

Jornada completa amb la victoria de l’Amposta i la
derrota del VIVELAFRUTA E.CASTELLDEFELS contra
el lider BM.CASTELLON per 25-30. Mancant 4 jornades per acabar la lliga regular, l’equip ebrenc
ocupa la segona posició, la que dóna plaça per a la
promoció. El partit contra el Sant Joan Despí va estar
controlat en tot moment per les noies de Mateu
Castellà, aconseguint els 2 punts per continuar lluitant per aquest segon lloc. Final de lliga apassionant.

FUTBOL FEMENÍ. PREFERENT

Victòria del Tortosa Ebre, al
camp del Santpedor (1-5)

Tot i avançar-se al marcador al minut 4 de joc, el Santpedor ha
acabat golejat a casa davant el Tortosa-Ebre. Les de Xavi Subirats
han trigat a reaccionar i no han obert el marcador fins al minut
64, però han pogut remuntar el partit amb un doblet de Laia
Ballesté i gols de Patricia Martínez, Núria Descàrrega i Alba Vilas.
Les ebrenques continuen mirant a la zona alta de la taula, amb
36 punts.

CURSES DE MUNTANYA

‘Pujada a la Foradada’

Houssain Abaghad i Marta Paulino s’imposen a la Ràpita en el
Memorial Joan Aloy, cinquena prova del circuit ebrenc.

El sènior masculí rebrà el Barça

EN UN MINUT

HANDBOL

Centre d’Esports Tortosa
Infantil Femení, C.E. Tortosa 26 (12) - La Salle Montcada “B” 14 (11). Si la setmana passada es
presentava díficil, aquesta no es preveia millor. Continua la ratxa negativa de lesions i malalties de
les infantils del CE Tortosa. Es va poder refer i va recuperar la dinàmica guanyadora. Infantil Masculí
C.H. Cambrils 20 (9) - C.E. Tortosa 28 (10). Després d’alguns partits on els resultats havien estat
negatius per als infantils del CE Tortosa, finalment van poder sumar una nova victòria. Cadet
Femení. C.E. Tortosa 37 (19) - C.E.H. BCN Sants UBAE
15 (8). L’equip tortosí va sortir molt
motivat i va dur la iniciativa des del principi. Cadet Masculí. C.E. Tortosa 26 - C.H. Sant Andreu –
Jesús Maria S.A. 32. Juvenil Masculí. C.E. Tortosa 28 - C.H. Sant Llorenç – S Feliu de Ll. 33.
Sènior Femení. H. Sant Quirze 38 (15) - C.E. Tortosa 30 (14). Les tortosines van desplaçar-se
aquest cap de setmana a la pista de l'Handbol Sant Quirze que ocupa la sisena posició a la classificació. Desrés d’un primer temps molt anivellat, a la represa, un seguit de pèrdues en atac, van fer
que el Sant Quirze es situés amb un cert avantatge al marcador. Però, les del Tortosa, no van desistir i van continuar amb una defensa forta i un atac amb més continuïtat que, a l'equador de la segona part, va fer que se situessin a dos gols per sota de les locals. Tot i així, al tram final, un seguit de
contraatacs va obrir una diferència gran al marcador fins al resultat final. Sènior Masculí “B”.J.H.
La Llagosta “B” 37 (18) - C.E. Tortosa 36 (14). Partit complicat al camp de La Llagosta, 4t contra
5è classificats. Els ebrencs, van haver de matinar per a disputar el partit ja que jugaven a les 10,
partit en el que, tot i les múltiples baixes que portaven, van donar la cara en tot moment. Sènior
Masculí “A”. C.E. Tortosa 38 (19) - C.H. Vilanova Hipersimply 15 (7). Victòria contra el cuer.

HC PERELLÓ

Nova victòria, també a Santpedor (17-24)
A la setzena 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 victòria contundent aquest passat dissabte a casa del CH Santpedor, per 17-24. L’equip
del Bages, que lluitava per la segona classificació, no ho va posar fàcil a les perellonenques. Va ser
un partit dur, disputat i amb alguna polèmica arbitral. Altres resultats del mateix grup van ser: Torró
d’Agramunt CHA 17 – 8 CEH Vendrell i CH Guissona 14 – 16 CH Móra la Nova. El Concòrdia
Andorra i el CH Tarragona van descansar. Pel que fa a l'equip infantil femení de l'HC Perelló, que
va jugar la dinovena jornada de Primera Catalana, grup C, que integra un total d'onze equips d'arreu de Catalunya, les perellonenques van empatar a casa contra el Palautordera Verd (16-16).

Més
notícies
La Federació d’Entitats
Excursionistes
de
Catalunya
amb
la
col·laboració
de
l’Ajuntament d’Alcanar i
l’Agrupació Excursionista
d’Alcanar han realitzat la
modificació del traçat del
GR-92. Durant aquestes
setmanes s’han realitzat
treballs d’arranjament i
marcatge de l’itinerari
per tal d’oferir una millora dins el trajecte
El proper 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 de gairebé un kilòmetre i mig, des del pàrquing situat al costat de
l’empresa local Cademar
fins a la Biblioteca de les
Cases. En acabar hi
haurà begudes i un refrigeri saludable gratuïts.
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Bunyols de Quaresma

La temporada de menjar bunyols de Quaresma comença la primera lluna plena de primavera fins a
Setmana Santa. Per Quaresma, arreu d'Espanya, es fan diversos dolços típics com las "Torrijas" al
centre, els "Pestiños" al sud, la "Llonganissa de quaresma" a València i a Catalunya les mones de
pasqua i els bunyols.
Farem la típica recepta dels brunyols normals i corrents. A partir d'aquí, ja entra la imaginació de
cadascú: farcir-los de crema, de nata, banyar-los amb xocolata... Però sols, sense res més, estan
més que bons!

INGREDIENTS PER 70 BUNYOLS:
• 500g de farina de força
• 50g de sucre
• 25g de llevat fresc.
• 4 ous
• 75g de mantega estovada (millor que estigui semilíquida)
• 100ml de llet.
• Ratlladura de la pell d'una llimona (ben fina)
• Un pessic de canyella en pols
• 1g de sal
• 2g de matafaluga mòlta
• 1 litre d'oli per fregir els bunyols
PREPARACIÓ:
• Amb la llet a uns 20º o 25ºC, desfer-hi el llevat fresc. Pasteu tots els ingredients junts durant uns 15 minuts. Veureu
que la massa està ben treballada quan sigui elàstica. Agafeune una porció i si estirant-la es trenca fàcilment, vol dir que li
falta seguir amassant.
• Poseu aquesta massa a fermentar dintre d'un bol tapat
amb film de plàstic durant més de tres hores (el temps depèn
de la temperatura ambient; si fa molta calor amb menys de
dues hores n'hi ha prou, i si fa molt fred, se'n necessitarà
més).
• Quan la massa hagi triplicat el seu volum, amb el marbre i
les mans untades d'oli, anirem fent tires llargues que tallarem
en porcions per fer-ne boletes del tamany d'una nou petita i
les posarem en una safata també untada d'oli, una mica separades entre si, perquè reposin una estona i tornin a créixer.
• Al moment de fregir, les anirem agafant una per una amb
els dits untats d'oli, pressionant al mig per tal de fer-hi un forat. La paella ha de ser fonda, l'oli molt abundant i calent,
però no excessivament, ja que si el foc és massa viu, se'ns
enfosquiran i cremaran amb facilitat de la superfície sense

haver donat temps a coure l'interior.
• Un cop cuits els bunyols, els dipositarem durant uns minuts
en una safata coberta de paper absorbent. En aquest punt en
podem congelar una part i anar-los traient a mesura que els
vulguem consumir. Així sempre els tindrem com fets del dia.
• Per acabar, posarem al foc una olleta amb 1/4 litre d'aigua
i 1/4 kg. de sucre. Quan arrenqui el bull l'apartarem del foc,
afegirem un bon raig d'anís i deixarem refredar. Ja disposem
d'un xarop on hi banyarem els bunyols…Després de ben
banyats i escorreguts, ensucrar-los.
CONSELLS:
• La farina ha de ser de força.
• El llevat ha de ser fresc, d'aquest que diuen de forner.
• La massa ha d'estar ben treballada; ha de ser elàstica.
• Tapeu bé la massa mentre fermenta, no li convé l'aire.
• No us precipiteu, doneu el temps necessari perquè la massa llevi.
• Una altra cosa a tindre en compte és que després de fermentada, la massa, ha de ser manipulada amb el marbre i els dits untats
d'oli, mai amb les mans enfarinades, ja que després, al fregir els
bunyols, aquella farina es cremaria i els ennegriria molt.
• No empreu una paella molt gran, és millor que sigui alta però de
diàmetre mitjà per poder controlar que no se'ns cremi cap bunyol.
• No banyeu els bunyols amb el xarop calent; us quedarien massa amarats.
• Podeu fer servir matafaluga en pols si no voleu trobar-nos les llavors
• Es pot substituir la mantega per altres tipus de greix (mantega,
llard, margarina, etc..)
• Podeu fer servir la ratlladura d'una llimona en comptes d'essència o oli essencial
• La quantitat de llet pot variar lleugerament segons el tipus de farina i època de l'any.

Maridatge
Mistela 12º o Vi ranci 16º
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20/3 al 19/4

Balança
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
L’amor ha cobrat una gran importància en la
teva vida. No obstant això, hauràs de donar-te
temps per a tot i no descurar els teus assumptes de treball.

Estaràs ple d’encant i desitjaràs agradar. Això
et donarà molt bons resultats. Però no et deixis dur per les circumstàncies ni pels camins
fàcils. Reforça’t i cerca coses importants.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

17º

7°

MATÍ

PASSATEMPS

SOL

No voldràs fer gens avorrit ni que limiti la teva llibertat, però hauràs de complir amb totes les
teves obligacions de treball. El teu estat de salut
seguirà exigint moltes cures i atencions.

Si es dóna una separació has d’acceptar-la,
no oblidis que si algú s’allunya de tu és perquè no li importes i no has de sofrir per algú
que no val la pena. Actua amb sentit comú.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Si les coses marxen bé en la teva relació sentimental , no ho facis malbé amb coquetejos que només
et causaran problemes. Tindràs sort si et dediques
a qüestions artístiques, moda o estètica.

Tens el do de fer amistats, però no has de permetre que les amistats i la vida social comencin a jugar un paper més important que la teva
família, la parella i el teu treball.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

El dia serà perfecte per posar-te a decorar la
teva casa o canviar els mobles de lloc, això et
farà sentir diferent i millor. Intenta que l’ambient
familiar estigui tranquil, harmoniós i molt feliç.

En la teva vida professional s’estan presentant una sèrie circumstàncies afortunades i
estàs obtenint molt suport, per això mateix
no has de deixar-te amargar per pors.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Deixa sortir els teus gustos refinats i el teu
sentit de l’elegància. Envolta’t de bones companyies i accepta les invitacions que et facin.
No et quedis sol, et farà sentir desanimat.

Omple’t de sensibilitat i de cortesia i tracta
d’augmentar els intercanvis humans, perquè
trauràs molt profit. Si ets lliure, en un viatge a
l’estranger podràs conèixer a l’amor.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Tindràs molta sort si et dediques a coses relacionades amb l’art en qualsevol de les seves formes. En l’econòmic, obtindràs més guanys que
et faran sentir molt millor.

Seguiràs rebent diners, ja sigui per les teves pròpies accions o per ajuda de parella, socis o
amics. Si et sents sol, parla seriosament amb la
teva parella i digua-li el que et molesta.

TARDA

SOL

Alerta: Avís per estat de la mar
Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts en general, més nombrosos al nordest i a la tarda. Al Prepirineu creixeran alguns núvols d'evolució a la tarda. A banda, al
vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat fins a mig matí i novament al final del
dia. Independentment, fins a les primeres hores del matí hi haurà alguns estrats baixos
a la depressió Central.
Precipitacions
No es descarta alguna nevada feble, intermitent i aïllada al vessant nord del Pirineu.
Temperatures
Tant la temperatura mínima com la màxima pujaran lleugerament. La temperatura
mínima rondarà els -5 i 0 ºC al Pirineu, entre els -3 i 2 ºC al Prepirineu, a la depressió
Central i al prelitoral, i entre els 2 i 7 ºC al litoral i a les terres de l'Ebre. La màxima
oscil·larà entre els 8 i 13 ºC al Pirineu, entre els 10 i 15 ºC al Prepirineu i entre els 13 i
18 ºC a la resta.
Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i excel·lent, si bé al vessant nord del Pirineu serà regular fins
a mig matí i al final del dia. A banda, hi haurà alguns bancs de boira i boirines a la
depressió Central fins a primera hora del matí.
Vent
Bufarà la tramuntana moderada amb cops forts i alguns de molt forts durant tot el dia
al litoral nord. Al terç sud bufarà el mestral entre fluix i moderat amb alguns cops forts.
A la resta de l'interior s'imposarà el vent de component oest fluix amb estones de vent
variable a la tarda al nord de la depressió Central. Al litoral i prelitoral Central predominarà el component sud al centre de la jornada.

Font.
Font. Servei
Servei Meteorològic
Meteorològic de
de Catalunya
Catalunya

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ
Vols anunciar-te?

COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT

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

610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

EMPRESA
IMMOBILIARIA
Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar cartera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR
CURRICULUM :
info@stanza.es

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2
SITUAT AL
CENTRE DE LA
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment equipat de 183m3. a. condicionat, 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 parquet. Sala gran i despatx
bany. Tel: 670516520
TORTOSA
Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb
terrasses, parquet climatitzat, xemeneies
de llenya als 2
salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.

TORTOSA

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

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA de
responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de conduir. Alta a la
Seguretat Social.
Tel. 609 346 879

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

www.florestajardineria.com
florestajardi@hotmail.es

Tel. 670 268 632
OCUPACIÓÑ

Venc apartament
Riumar (Delta de
l'Ebre). A 5 minuts
platja. 70m2, 2 habitacions, 2 WC, cuina,
salon-menjador,
terrassa. Bon preu.
Tel. 650940151

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

classificats
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L’ENTREVISTA
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AQUESTA NIT A LES 22H A CANAL TERRES DE L'EBRE

Més Personal: Pepa Plana
EL

NAS DEL PALLASSO ÉS LA MÀSCARA MÉS PETITA DEL MÓN ,
LA QUE MENYS AMAGA I LA QUE MÉS REVELA

ACTUALITAT
Recordant el passat dia 8 de
març, dia de la dona treballadora,
parlarem amb Pepa Plana, Premi
Nacional de Cultura l'any 2014,
per la seua singularitat com a
pallassa catalana de trajectòria
consolidada en l'àmbit nacional i
internacional, i pel fet d'incorporar l'humor femení en el món dels
pallassos, un món, sovint del tot
masculí.
Pepa Plana, actriu i pallassa,
sense cap dubte, més enllà de la
qualitat dels seus espectacles, ha
fet un pas important, decidit i
valent dintre del món dels pallassos. Pepa Plana és una pallassa
per adults, que amb els seus
espectacles i el seu humor característic, ha demostrat tenir la
capacitat de girar, tombar i invertir els fets propis dels estereotips
de gènere, a més de tenir l'habilitat de capgirar i remenar l'ordre
establert, bombardejant el món
amb preguntes impertinents, i a
la vegada oportunes.

Imatges de l’entrevista a Pepa Plana.
Podeu veure tots els programes de Més Personal a: www.canalte.xiptv.cat/mes-personal
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