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La gran manifestació de demà dissabte complicarà l'operació sortida de Setmana Santa, ‘esperant que Madrid reaccioni’

www.mesebre.cat

Terres de l’Ebre. El sector del peix blau
convoca una vaga per mostrar el seu malestar i
perquè ‘es trobin solucions’. P3

Esports. La UE Rapitenca i l’Ajuntament fan
un reconeixement a Joan Zaragoza Cartes, el
‘Gran Capitan’.                                             P12

Terres de l’Ebre. L’espai Ebreterra de
Deltebre obre la polèmica pel seu cost i pel
seu futur. P4
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L’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya de l’Ametlla de Mar és el primer centre de la Generalitat que
compta, a partir d’ara, amb un simulador de navegació. Aquesta eina permetrà al professorat fer un seguiment més
acurat del procés formatiu de l’alumnat, i a l’alumnat adquirir experiència sense utilitzar equips reals. Així ho va poder
comprovar ahir dijous la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, que, acompanyada
del director general de Pesca i Afers Marítims, va inaugurar la posada en funcionament d’aquest simulador. Durant la
visita a la Cala, Serret també va tenir una trobada amb la Confraria de Pescadors Sant Pere de l’Ametlla de Mar per par-
lar-ne del conflicte que es viu actualment. P3

Es posa en funcionament el primer simulador de navegació d'un
centre de la Generalitat, a l’Ametlla de Mar

L'operació sortida de les vacances de Setmana Santa tindrà el seu punt més penitent a la demarcació de Tarragona demà dissabte, 19 de març, als volts del migdia, coincidint amb la gran
manifestació convocada pels alcaldes ebrencs de l'N-340 i els del Pacte de Berà. Un tall al Vendrell  i un altre al Perelló aturaran el trànsit a la nacional. Aquesta vegada s'hi suma el movi-
ment veïnal que cada dijous talla l'N-340 i faran una tercera aturada a les Cases d'Alcanar. P3
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L’Assemblea Nacional Catalana de les
Terres de l’Ebre recolzem i ens sumem a
la decisió del Parlament de Catalunya
del proppassat 3 de març de 2016, el
qual va aprovar la moció sobre la
memòria històrica i sobre la presència
de simbologia i nomenclatura feixistes als espais públics.
L’ANC Terres de l’Ebre demanem que per dignitat, per justícia i per recu-
peració de la memòria històrica siguin retirats dels nostres espais públics
totes les simbologies que exalten el règim franquista, d’acord amb la Llei
de la memòria històrica que obliga a les administracions a adoptar les
mesures oportunes perquè es retiren els símbols commemoratius d'exal-
tació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de
la repressió de la dictadura. Per tot això, l’ANC de les Terres de l’Ebre con-
siderem que tan la Llei de la memòria històrica com el recent pronuncia-
ment del Parlament de Catalunya, constitueixen els instruments necessa-
ris per tal que les administracions locals retirin dels espais públics sense
cap impediment tota la simbologia franquista que avui encara hi perdu-
ra. Per altra banda, el monument franquista més gran que hi ha a
Catalunya que a dia d’avui encara perdura després de 38 anys de
democràcia, que està situat al mig del riu Ebre al seu pas per Tortosa, pel
seu significat i tot allò que representa transcendeix l’àmbit local i consti-
tueix una ofensa a tota la població de les Terres de l’Ebre i també de tot
el país. En base a tot això, per tal de construir una República Catalana lliu-
re de simbologia franquista, per respecte a la memòria històrica, per res-
pecte al Parlament de Catalunya, per respecte als combatents vençuts en
la batalla de l’Ebre, per respecte a les víctimes de la repressió franquista
que avui encara continuen enterrades en fosses comunes, per respecte a
les seues famílies, per respecte a tota la gent de les Terres de l’Ebre i per
respecte al conjunt del nostre país i a la nostra història col·lectiva, instem
a l’Ajuntament de Tortosa a retirar el monument franquista que hi ha al
mig del riu, símbol de la derrota dels combatents republicans en la bata-
lla de l’Ebre i de la victòria feixista.

ANC Ebre

‘L’ANC Ebre instem a l’Ajuntament de Tortosa a retirar
el monument franquista que hi ha al mig del riu’

Opinió

En primer lloc, la meva sorpresa per la quantitat de
gent que m’ha felicitat per la meva opinió anterior.
Gent de tots els ventalls polítics i socials, molts dels
quals han remarcat que estaven a favor de que es
tregui, però que el raonament l’havien trobat molt
correcte i encertat. Des de jubilats, metges, periodis-
tes, botiguers, etc (la representació de tota la nostra
societat tortosina), gràcies a tots, de tot cor.
Seguim, la cara em va caure de vergonya quan vaig
veure a la televisió com una senyora o senyoreta
insultava el nostre alcalde, després de parlar, crec
que d’una manera molt adient, una representant de
les nostres terres. Per un vot de diferència, sembla-
va que haguessin arrasat i volien imposar a un poble allò que democràtica-
ment ja estava votat i aprovat. Em va tornar a semblar que Tortosa és el “cul”
de Catalunya, que s’emporten l’aigua per no portar la indústria, que ens
treuen el ferrocarril i ens deixen trens obsolets, que a les nostres comarques
tenim 3 centrals nuclears, eòliques i de combustió i gairebé no gastem ener-
gia, que tenim una indústria a Flix que durant més de 100 anys ha contami-
nat el nostre territori i que tenim “el Castor”.
Sap, senyoreta, la meva àvia va morir als 99 anys amb tot el coneixement,
cada dia veia els informatius i llegia tota la premsa. Va travessar els Pirineus
nevats i va estar en 3 camps de concentració francesos (va tenir un nebot
llunyà ministre de La República). Ella sempre em va dir: “Franco no va guan-
yar la guerra només amb l’ajuda dels alemanys i italians, sinó de la CNT, FAI,
POUM. I, sinó, que ho preguntin a la gent de La Fatarella i Vilalba dels Arcs.
Perdoneu, potser m’he passat, encara que sigui la realitat. He sigut poc
diplomàtic, però com a tortosí, en escoltar les paraules, el to, la forma i la pre-
potència d’aquella dona, no m’ho podia creure.
On està el seny que ens ha fet tan famosos?
No vull estendre’m més, pròximament plantejaré de forma raonada i concre-
ta allò que crec que és el millor per al monument i, sobretot, per a Tortosa i
els tortosins, per a nosaltres i les nostre terres.

Jordi Albero
Tortosa

Tornem a parlar del Monument

Opinió

Editorial
Nova mostra de solidaritat ebrenca

Podríem considerar l'N340 com la "Ruta 66. Una, per ser la carretera més llarga d'Espanya i l'altra, dels Estats-Units. Però millor li afegiríem un altre 6.
L'N340 seria la 666, el número de la Bèstia, pel que fa a la quantitat d'accidents i morts. Demà dissabte 19 el tret de sortida no serà per iniciar l'operació
sortida de Setmana Santa, sinó que serà el dia de la gran manifestació convocada pels alcaldes ebrencs de l’N-340 i els del Pacte de Berà (Els alcaldes
d'Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, el Vendrell, Bellvei del Penedès, Castellet i la Gornal, l'Arboç, Calafell i Cunit). Un tall al Vendrell i un
altre al Perelló aturaran el trànsit de l'N340. Aquesta vegada s’hi suma el moviment veïnal que cada dijous talla la nacional. Més Ebre es solidaritza per fer
aquesta crida a la participació. Tots a una! «Prou morts, Prou Peatges!».

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha presentant aquest di-
jous els nous representants territorials de diversos departaments de la Generalitat que
han incorporat nous membres, o bé han substituït el titular amb representants d’altres
departaments, a l’espera del nomenament del responsable de la Coordinació Territorial
de Joventut. Així, el nou Govern territorial incorpora 5 nous representants als departa-
ments de Salut, Ismael Piñas; de Territori i Sostenibilitat, Antonio Suárez; de Justícia,
Montserrat Ingla; de Treball i Afers Socials i Famílies, Rosanna Fatsini, i al d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ferran Grau. Al mateix temps, ha donat a conèixer els
canvis als departaments d’Ensenyament, on la nova directora territorial és ara Manolita
Cid, que la passada legislatura estava al capdavant dels Serveis Territorials de Benestar
Social i Família; i al departament d’Interior amb Joan Juan, que la legislatura passada era el responsable dels Serveis Territorials de Justícia. La resta de mem-
bres del Consell de Direcció del Govern a l’Ebre mantenen les responsabilitats de la legislatura passada. Així, Rosa Peig Compte continua com a directora
territorial de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Ferran Bladé Pujol és el director territorial de Cultura; Mercè Miralles continua al capda-
vant dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement; Joan Manuel Martín Masdeu es manté com a director de l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (IDECE); Carme Valls continua com a coordinadora territorial de l’Institut Català de les Dones (ICD) i Cinta Espuny Vidal com a re-
presentant territorial de l’Esport.  D’altra banda, en aquesta primera reunió del nou Govern de la generalitat a les Terres de l’Ebre s’han plantejat les pro-
postes de redistribució del nou Edifici de la Generalitat al carrer Montcada, que acollirà tots els serveis territorials dels departaments, que actualment es-
tan en espais de lloguer a la ciutat de Tortosa. El delegat del Govern també ha explicat que els Mossos d’Esquadra estan preparant un dispositiu especial
per aquest proper dissabte, 19 de març, en motiu dels talls de la N-340 i les marxes lentes a l’AP7 per la protesta ciutadana contra l’alta sinistralitat de la
via nacional i la petició de gratuïtat de l’AP7. En aquest sentit, Xavier Pallarès ha avançat que participarà en aquesta manifestació ja que “el Govern farà
costat a la ciutadania de les Terres de l’Ebre”. Finalment, Xavier Pallarès també ha avançat que si el cabal de l’Ebre ho permet, tenint en compte que ha
de ser inferior als 800hm3/s, el proper dijous 24 de març en motiu del període de la festivitat per la Pasqua, s’iniciarà la campanya de navegabilitat al riu. 

El delegat del Govern a l’Ebre dóna suport a la manifestació per la sinistralitat a l’N-340
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Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de febrer de 2016,
la modificació puntual del Pla Parcial Barranc de Lledó del municipi amb la finalitat d’ajustar la
regulació volumètrica de la parcel·la 1 del polígon industrial esmentat, per tal de donar resposta
a les noves necessitats tecnològiques i requeriments de seguretat alimentària en matèria d’em-
magatzematge, redactat per l’enginyer industrial Jordi Matute Crespo, s’exposa al públic per un
termini d’un mes, comptat a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí oficial de la
Província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions.

Santa Bàrbara, 29 de febrer de 2016.

L’ALCALde,
Alfred Blanch Farnós

AJUNTAMENT DE SANTA BÀ̀RBARA

ANUNCI
Vols anunciar-te?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Dos talls dels alcaldes, un tercer dels veïns i quatre
marxes lentes a l'AP7 bloquejaran l'N-340

La gran manifestació de demà dissabte complicarà l'operació sortida de Setmana Santa, ‘esperant que Madrid reaccioni’

El senador Miquel Aubà ha registrat les seves primeres iniciati-
ves parlamentàries al Senat en forma de pregunta. ‘Volem saber
l’estat en què es troben les variants de Gandesa, Corbera d’Ebre i
Riudecols, que són la vergonya més gran dels governs espanyols’,
ha afirmat Aubà. És per això que ha presentat set preguntes per
saber en quin estat es troba la tramitació de les tres variants de
l’N-420 i quines són les previsions futures.  El senador ha lamen-
tat ‘la desídia dels governs del PSOE i del PP amb aquestes va-
riants, i també el retard acumulat, que és digne d’estudi’. Miquel Aubà també ha regis-
trat tres preguntes sobre les obres de millora del ferm del tram de l’N-420 entre Móra
d’Ebre i Marçà. Les obres entre els punts quilomètrics 820 i 840 estan adjudicades des
del 27 d’octubre de 2015, però a hores d’ara encara no han començat. D’aquí que les
preguntes formulades pel senador demanin saber el calendari d’execució i els motius
pels quals encara no s’han portat a terme. ‘És preocupant i incomprensible, el retard
d’aquesta obra tan necessària per la seguretat dels conductors, i tan demanada pels
consells comarcals i ajuntaments de la Ribera d’Ebre i el Priorat’.

Aubà: ‘Les variants de l’N-420 de Gandesa, Corbera i
Riudecols són la vergonya més gran dels governs espanyols’

10 preguntes sobre les variants i la millora del tram de l’N-420 entre Móra d’Ebre i Marçà
Els pescadors de Tarragona, Cambrils i l'Ametlla de Mar
han anunciat que la situació és insostenible i que con-
vocaran un seguit de protestes per clamar contra la
desaparició del sector. Tal com ha informat Canal Terres
de l’Ebre, els pescadors de la demarcació de Tarragona
aniran a la vaga indefinida a partir d'aquest mes d'abril,
segons ha filtrat el sector a diversos mitjans i recull la
televisió local TAC12. El motiu de la protesta és la bai-
xada de les captures de peix blau en els darrers mesos,
una situació que molts han titllat d'insostenible i que ha
forçat reunions amb mandataris de la Generalitat per
posar fre a la problemàtica. Per ara, els pescadors han
mantingut reunions amb l'alcalde de Tarragona i també
s'han trobat amb diferents diputats i el director general
de Pesca. A tots els alts càrrecs els hi han sol·licitat que
es declare la demarcació de Tarragona com a zona
catastròfica i així poder optar a les ajudes d'Europa. La
vaga es produeix davant de les dificultats per trobar
una solució eficient per al sector.

El sector del peix blau convoca
una vaga indefinida

EN UN MINUT

*EL SINDICAT CATAC-
CTS considera "insosteni-
ble" la situació de la sanitat
a les Terres de l'Ebre, espe-
cialment la de primària, i
exigeix al nou conseller de
Salut, Toni Comín, i el
director de serveis, Ismael
Piñas, que doten de major
recursos personals l'hospi-
tal Verge de la Cinta de
Tortosa. Així mateix,  s’ha
iniciat una campanya per
fer una reclamació denún-
cia, per les deficiències de
l’Hospital. No es descarta
fer una  manifestació.
*ERCROS invertirà 28 ME
a Aragó i obrirà una planta
de clor. La notícia ha creat
indignació per la ‘desloca-
lització premeditada’ de
l’empresa a Flix.
*L’ANITA compleix cent
anys del seu avarament.
Per això, s’ha organitzat
una exposició. Es podrà
visitar al Museu Terres de
l’Ebre d’Amposta, fins al
24 d’abril. Serà itinerant.
*ROQUETES entra amb
litigi contra l'Estat pel Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre sumant-se al recurs
contenciós administratiu
que farà la Plataforma en
Defensa de l'Ebre.
*LA BIBLIOTECA MAR-
CEL·LÍ DOMINGO (BMD)
celebra enguany el seu
desè aniversari havent,
assolint importants fites en
nombre d'usuaris (1,4
milions), documents pres-
tats (1,6 milions) o carnets
d'usuaris expedits
(27.000). Irene Prades,
directora de la BMD, ha
informat aquesta setmana
dels principals actes que
s'han programat en el
marc de la celebració .
*ELS LLIGALLOS acullen
l’onzena edició de la Fira
de Pasqua i novena de la
Diada del Crostó, aquest
cap de setmana. 

Més
notícies

L'operació sortida de les
vacances de Setmana Santa
tindrà el seu punt més peni-
tent a la demarcació de
Tarragona demà dissabte,
19 de març, als volts del
migdia, coincidint amb la
gran manifestació convoca-
da pels alcaldes ebrencs de
l'N-340 i els del Pacte de
Berà. Un tall al Vendrell  i
un altre al Perelló aturaran
el trànsit a la nacional.
Aquesta vegada s'hi suma
el moviment veïnal que
cada dijous talla l'N-340 i
faran una tercera aturada a
les Cases d'Alcanar. Mentre
la via general estarà paralit-
zada de nord a sud de la
demarcació, quatre marxes
de camions circularan len-
tament per l'autopista AP-7
des del Vendrell fins a
Amposta. Segons ACN,
després d'un primer intent
que va perdre força per la

dispersió de la protesta, els
alcaldes ebrencs de l'N-340
(imatge de la foto) han fet
una crida a la participació
per demà dissabte, al
Perelló, en la segona mani-
festació que es durà a

terme, conjuntament amb
els municipis del Camp de
Tarragona que compartei-
xen la problemàtica, tots a
una i sota el mateix eslò-
gan, "Prou morts, Prou
Peatges", i les mateixes

peticions, Foment escolti les
reivindicacions del territori. 
Els consistoris han fet un
important desplegament
per difondre la protesta,
també a través dels consells
comarcals. Aquest és un
problema de territori i una
demostració de força pot
suposar un punt d'inflexió
en l'actitud del govern
espanyol. "Ho fem en dis-
sabte perquè arribi ben
lluny, perquè ens acompan-
yi molta gent del territori
però perquè arribi a Madrid
i ens escoltin. Confiem que
hi haurà molta gent", ha dit
Ferran Cid, alcalde del
Perelló. De moment, el
ministeri de Foment no ha
mostrat cap símptoma de
reconsideració tot i el mig
any de protestes setmanals
que acumula el moviment
veïnal "AP-7 gratuïta ja!" i
de les queixes continuades

dels alcaldes afectats. 

Denúncia
Els més de 12 milions d'eu-
ros d'inversió anunciats per
la ministra de Foment, Ana
Pastor, per a les 11 roton-
des del tram ebrenc de l'N-
340, s'han esfumat “amb
la fragmentació del projecte
en petites actuacions inde-
pendents per cada glorieta,
amb costos inferiors als
60.000 euros, el topall a
partir del qual és necessari
obrir la licitació del projec-
te”. Aquesta situació és la
que ha denunciat el movi-
ment veïnal per una AP-7
gratuïta, representats per la
Federació d'Associacions
de Veïns d'Amposta, al jut-
jat d'instrucció número 3
de Tortosa, pel possible
presumpte delicte de mal-
versació de fons públics
que podria implicar. 
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La Diada del Vermut de l'escamarlà, que tindrà lloc el 2
d'abril a les 11 del matí a la plaça del pavelló firal de la
Ràpita, donarà el tret de sortida a les Jornades Gastronò-
miques d’aquest crustaci. 14 restaurants de la població
oferiran enguany l'escamarlà en els seus menús fins el 24
d'abril.  Així mateix, en notícia de Canal Terres de l’Ebre,
s’informa que el Col.lectiu de Cuina de la Ràpita repre-
sentarà la cuina catalana al fòrum gastronòmic B-Deli-
cious del saló internacional de Turisme B-Travel que se ce-
lebrarà a Barcelona entre el 15 i 17 d'abril.

L'Escamarlà serà el protagonista
de la cuina rapitenca, a partir

del 2 d'abril

L'Ajuntament de Tortosa tramita un 29%
més d'ajuts al lloguer d'habitatges el 2015

El preu mitjà de la prestació es va situar en els 131,18 euros

L'Oficina Local
d'Habitatge de Tortosa va
aprovar el 2015 ajuts al llo-
guer d'habitage per valor
de 557.270 euros, un 29%
més que l'any anterior. El
preu mitjà de la prestació
es va situar en els 131,18
euros. L'Ajuntament de
Tortosa, a través de
l'Oficinal Local
d'Habitatge, gestiona les
competències delegades
en aquest àmbit mitjançant
l'Oficina del Nucli Antic,
situada al carrer de la Rosa.
La tinent d'alcalde de
Serveis al Territori,
Meritxell Roigé, ha infor-
mat aquesta setmana de
les xifres de l'any passat i
ha avançat una nova con-
vocatòria de subvencions.

Pla Hidrològic
L’Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en Junta de
Govern Local (JGL) impug-
nar el Reial Decret 1/2016,

de 8 de gener, pel qual es
va aprovar la revisió del Pla
Hidrològic de la demarca-
ció hidrogràfica de l’Ebre.
D’aquesta manera el con-

sistori tortosí dóna suport
al contenciós administratiu
impulsat per la Plataforma
en Defensa de l’Ebre (PDE)
i atorga poders als lletrats
que presenten el recurs
davant del Tribunal
Suprem.

Tirant Lo Blanc
Els barris del Temple i Sant
Llàtzer estan més a prop
gràcies als nous accessos
que l'Ajuntament de
Tortosa ha construït al pont
Tirant lo Blanc. Unes esca-
les d'obra, integrades als
talussos del pont, reduiran
les distàncies per als via-
nants entre aquests dos
barris, separats pel canal
de l'esquerra de l'Ebre i la
via del ferrocarril.

Membres de l’executiu comarcal de CDC Baix Ebre han argumentat públicament “la via-
bilitat econòmica i funcional del Centre d’Inspiració Turística EbreTerra”. El president de
CDC Baix Ebre, Lluís Soler, ha expressat que “l’actuació s’ha dut a terme segons les pre-
visions dels diferents projectes que conformen la globalitat d’EbreTerra”. 
En total, “la suma d’aquests projectes (construcció, museïtzació, plaça exterior, espai de
gastronomia i cuina industrial) ha tingut un cost de 1.459.000 € dels quals 603.000 €
corresponent a subvencions del FEDER, GAL de la PESCA, Diputació de Tarragona i Generalitat de Catalunya, 548.000 € a un préstec i 306.000 € en fons propis a partir dels estalvis
de l’ens comarcal “generats a partir de la gestió acurada i realitzada per part de l’anterior equip de govern”. Soler ha manifestat que darrera dels arguments indicats per l’actual equip
de govern del Consell Comarcal del Baix Ebre “s’amaga una incapacitat i manca de visió estratègica per impulsar i dinamitzar el centre per tal d’aconseguir l’objectiu pel qual va ser
ideat: esdevenir un punt de referència de les Terres de l’Ebre ”. Sobre les subvencions perdudes, Soler ha explicat que “nosaltres ens vam encarregar de fer la primera gestió de sol·lici-
tud abans del canvi de govern, entenem que, una vegada deixem el càrrec, el seguiment i la feina política l’havien de fer els nous gestors de l’ens comarcal. Nosaltres vam sol·licitar-
ho, no hem perdut res ”.  El cost de l’obertura mensual del centre és “al voltant de 2.000 € al mes a banda del personal que es pugui contractar si és que se n’ha de contractar”.  El
president de CDC Baix Ebre, Lluís Soler, ha destacat que “si a hores d’ara, després d’un any, no tenen un clar rumb per a EbreTerra, des de l’alcaldia de Deltebre, com bé saben, se’ls
hi ha ofert una gestió col·laborativa que permeti dinamitzar el centre i impulsar-lo atès que nosaltres sí que tenim clar les actuacions que es poden dur a terme i que poden convertir
EbreTerra en un centre de referència per al territori”. Al mateix temps, Soler ha destacat que “a nivell municipal encara estem esperant la signatura del conveni que ens permeti la uti-
lització de les sales i espais de l’EbreTerra i que al seu moment, l’exalcalde de Deltebre i actual responsable d’EbreTerra, José Emilio Bertomeu, tant va demanar insistentment”. Soler
ha explicat que, a hores d’ara, aquest conveni no es signa per manca de voluntat per arribar a una col·laboració entre les dues administracions incomplint, d’aquesta manera, l’acord
polític i els mandats dels plenaris. Així mateix, segons Xavi Royo, representant de CDC, “el que sí que és una realitat absoluta  és que, sota la primera presidència de Dani Andreu,
l’ens comarcal va entrar en un pla de sanejament que l’anterior equip de govern no només en va poder sortir, sinó que també va reduir el deute en 230.000 € (deixant menys deute
del trobat), generant estalvi del voltant de 800.000 € i realitzant inversions i noves accions més enllà de millorar i cercar dèficit 0 en les pròpies del Consell Comarcal”.  

Soler: “Darrera dels arguments s’amaga la inoperància i
manca d’estratègia del govern de l’ens comarcal per

establir un rumb clar per al centre”
Resposta de l’executiu comarcal de CDC Baix Ebre

Segons informació de l’e-
quip de Govern del Consell
Comarcal del Baix Ebre, el
centre d'inspiració turística
Ebreterra, de Deltebre, es
manté des de principis de
2016 en "serveis mínims".
“Mentre l'equip de govern
actual del Consell Comarcal
del Baix Ebre estem redis-
senyant, redimensionant i

reformant el projecte per
trobar-li unes condicions
idònies d'ús”. Segons la
mateixa informació, l'ens
s'ha vist sobrepassat pel cost
final de l'Ebreterra, que amb
més d'un milió i mig d'euros
ha doblat el previst inicial-
ment. “Dues importants
subvencions de Turisme i de
la Diputació de Tarragona

han caigut i el cost de man-
teniment s'apropava als
13.000 euros mensuals”.
“El Consell haurà d'assumir
amb recursos propis gairebé
un milió d'euros, una apor-
tació que s'ha incrementat
un 150%. Amb aquests
números s'han hagut de fre-
nar polítiques socials i altres
projectes turístics que l'e-

quip de govern havia plan-
tejat, com la continuïtat de
la Via Verda fins al delta de
l'Ebre, i ha calgut demanar
nous préstecs i pòlisses”.

“Es tracta d’un projecte
sobredimensionat que ara
cal plantejar-se el seu futur
pensant més en el conjunt
de la comarca. S’estudiarà

com dinamitzar-lo i posarem
tots els mitjans perquè sigui
un lloc de trobada, perquè
tota la societat se’l senti seu
i en faci ús”.

“L'espai Ebreterra de Deltebre es
manté en serveis mínims" 

“Mentre es determina un canvi de rumb en el seu ús”

Valoració de l’equip de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre
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*AMPOSTA va retrocedir
el cap de setmana dos
mil·lennis en la història. El
centre de la població va
ser testimoni d'una recre-
ació històrica que va
aproximar els curiosos a
uns dels personatges més
coneguts de la dominació
romana: els gladiadors.
Tal com informa Canal
Terres de l’Ebre, els enca-
rregats de la recreació
van ser el grup de recons-
trucció històrica Tarraco
Ludus, que van explicar
quines eren les indu-
mentàries, les armes i les
tècniques de combat dels
gladiadors.
*LA POBLACIÓ DEL
SUD DE CATALUNYA I
DEL NORD DEL PAÍS
VALENCIÀ podrà seguir
ben aviat l’actualitat en
un nou informatiu terri-
torial, produït conjunta-
ment per Canal Terres de
l'Ebre, i la televisió de
proximitat Nord, amb seu
a Morella, i amb la
col·laboració de Vídeo
Ascó Televisió.

Més
notícies

L'Hospital Comarcal
d'Amposta és el centre
hospitalari de la demarca-
ció de Tarragona més ben
valorat pels pacients.
Segons nota de
l’Ajuntament d’Amposta,
així ho recull un estudi de
qualitat de servei i satis-
facció fet pel Servei Català
de la Salut amb enquestes
de satisfacció del 2015.
Sobre 10, el centre
d'Amposta aconsegueix
una puntuació de 8,88,
per sobre del 8,43 de mit-
jana de tots els centres del
país.
L'Hospital d'Amposta
destaca, dels 22 paràme-
tres que analitza l'estudi,
en aspectes com el tracte
personal de les infermeres
(100%), la comoditat de
l'habitació (95,1%), la
informació sobre l'opera-
ció (97,8%) o el funciona-
ment de l'hospital

(93,8%). A més a més, un
93,8% dels enquestats
assenyala que continuaria
venint al centre, força per
sobre del 89,9% que ho
diu de mitjana a tot el
país.
L'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, s'ha mos-

trat satisfet amb els resul-
tats obtinguts en aquesta
enquesta de satisfacció
del servei ofert per
l'Hospital Comarcal i ha
assenyalat que es conti-
nuarà treballant per millo-
rar encara més el servei.

L'ensenyament ha estat un dels eixos vertebradors de
la cinquena edició del Fòrum d'Emancipació Juvenil,
que va començar el dimarts 15 de març a l'auditori
municipal d'Amposta i es va allargar fins ahir dijous.
De fet, és per això mateix que enguany el Fòrum ha
canviat de dates. "Fins l'any passat, el Fòrum es feia
al novembre, però hem vist que el que més ens
demandaven els estudiants era informació sobre les
possibilitats formatives que tenen a les Terres de
l'Ebre i és ara el moment en què s'han de decidir,
abans de les preinscripcions", destaca la regidora de
Joventut i Participació Ciutadana, Júlia Barberà. "No
tindrem emancipació dels joves si no som capaços
d'inserir-los i no s'inseriran si no es formen adequa-
dament", ha emfatitzat l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, tot afegint: "els llocs de treball són limitats i
són aquells que estan més ben formats els qui tindran
més garanties per a trobar una bona feina".

‘L'Hospital Comarcal d'Amposta, el

més ben valorat de la demarcació’

El Fòrum d'Emancipació
Juvenil ha apostat per la

formació

Pels seus pacients

Un miler de joves l’han visitat, fins ahir



DIVENDRES 18
DE MARÇ
DE 20166

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TERRES DE L’EBRE

«»

L'AMI recomana els ajuntaments que només
envien a l'Audiència Nacional l'acta del ple

de suport a la declaració del 9N
L'entitat municipalista juntament amb l'ACM, Òmnium i l'ANC

es personaran a l'alt tribunal per saber què s'investiga ’Ampolla, Camarles, l’Aldea, Deltebre,
Amposta, Sant Carles de la Ràpita i
Sant Jaume d’Enveja són els set muni-
cipis que han participat aquest diu-
menge a la campanya ‘Per un Delta
Net’, una iniciativa de sensibilització
ambiental organitzada pel Parc
Natural del Delta de l’Ebre, el
Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre i l’Associació de
Voluntaris del Parc Natural. Les
accions s’han dut a terme en set punts
diferents del territori i les 300 perso-
nes que hi han participat han aconseguit recollir fins a set tones de residus. El 75%
dels residus recol·lectats són de plàstic (bosses, taps, bidons i xarxes); la resta de resi-
dus són metall, vidre o tèxtil. Segons Xavier Abril, de l’Associació de Voluntaris, la
quantitat de brossa acumulada al Delta respon a diversos factors, entre els quals el
fet que el Mediterrani sigui un mar “hiperpoblat” que deixa els residus a les platges
quan hi ha temporals, però també degut a actituds incíviques.

Ports de la Generalitat construirà
de cap i de nou el pantalà del port
de les Cases d'Alcanar que es va
esfondrar parcialment el passat
estiu. L'empresa pública ha iniciat
el procés de licitació de l'obra,
amb un pressupost de 137.000
euros i un termini d'execució de
dos mesos. Al nou pantalà, que
separa els sectors esportiu i pes-
quer s'amarraran les embarcacions pesqueres –a la banda de ponent- i els vaixells
esportius destinats a l'activitat de xàrter –a la de llevant-. Tindrà 70 metres de longi-
tud i tres d'amplada. Segons l’ACN, un cop instal·lades les plaques, la seva superfí-
cie es pavimentarà. El pantalà disposarà de xarxa d'aigua potable, energia elèctrica
–torretes amb sistemes de prepagament- i enllumenat públic amb tecnologia led. 

L'Associació de Municipis per a la Independència (AMI) ha recomanat els ajuntaments
que han estat requerits per l'Audiència Nacional per haver donat suport a la declaració
de suport al Parlament pel 9N que només envien l'acta dels plenaris. Segons nota
d’ACN, així ho han decidit després de la reunió de l'executiva de l'entitat que s'ha cele-
brat aquest dilluns a l'Ametlla de Mar. El president de l'AMI en funcions i alcalde de
Montblanc, Pep Andreu, ha assegurat que el que faran és "només enviar única i exclu-
sivament l'acta dels plens que és el que tenim obligació perquè tota la resta no proce-
deix". Així mateix, han anunciat que els serveis jurídics de l'AMI, l'Associació Catalana
de Municipis (ACM), Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) es personaran a
l'Audiència Nacional per saber què s'investiga i què se'ls requereix. "No és normal que
tinguin aquesta informació al seu abast i que se'ns maregi d'aquesta manera. Sembla
que vulguin que els ajuntaments ens acovardim, però des del municipalisme català no
ens arronsarem", ha etzibat Andreu. El president en funcions de l'entitat municipalista
ha carregat també contra el titular del jutjat d'Instrucció número dos de l'Audiència
Nacional, Ismael Moreno Chamarro. "És qui va empresonar els titellaires, i amb l'his-
torial que té de policia franquista i les seves opinions sobre la democràcia, estem segurs
que un jutge com Moreno a Europa no el deixarien exercir", ha assegurat. "Estem fent
una cosa pacífica i democràtica, ho sotmetem al ple ajuntament i cada regidor vota el
que li sembla. Que ja no hi ha en aquest país llibertat d'opinió, d'expressió o ideològi-
ca?", ha qüestionat l'alcalde de Montblanc.
Nova candidatura a l'AMI
L'executiva de l'AMI ha dut a terme la darrera reunió a l'Ametlla de Mar, aquest dilluns,
abans de la celebració de l'Assemblea General de l'entitat municipalista, prevista pel 8
d'abril a l'Ateneu de Cerdanyola. Pep Andreu ha presidit la seva última comissió com
a president provisional, càrrec que ocupa des del nomenament de Carles Puigdemont
com a president de la Generalitat. Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
(Garraf), encapçalarà la candidatura "única i de consens" que ha de ser escollida.

La campanya ‘Per un Delta Net’ 
recull 7 tones de residus 

Reconstruiran totalment el 
pantalà del port de les Cases

Va patir un ensorrament parcial el passat estiu

Al Parc Natural del Delta de l’Ebre

El port de Sant Carles de
la Ràpita (Montsià) es
quedarà aquesta tempo-
rada sense cap escala de
creuers turístics. La com-
panyia Star Clippers, l'ú-
nica que hi operava des
de fa dues temporades,
ha modificat les rutes per
aquest 2016 deixant al
marge el port rapitenc.
Tal com informa ACN, el
veler Star Flyer, que
havia efectuat sis escales
i portat un miler de pas-
satgers des de 2014, no
tornarà, de moment, a
fondejar en aigües de la
badia dels Alfacs. 
La decisió, segons fonts
de Ports de la Generalitat
i l'alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, Josep
Caparrós (a la foto), s'emmarca dins de l'estratègia empresarial de modificar les rutes
cada dos o tres anys per renovar l'oferta. Amb tot, creuen que la bona valoració que
aquesta empresa i altres operadors fan de la infraestructura així com de l'oferta turísti-
ca complementària permetrà reprendre les escales de creuers durant els pròxims anys.
Tot i que ja s'havia comunicat a l'Ajuntament rapitenc fa gairebé un any, a l'abril de
2015, la notícia s'ha donat a conèixer aquest dilluns, quan precisament representants de
Ports de la Generalitat participen a la fira Seatrade Cruise Global, a Fort Lauderdale -
Florida. Estats Units- intentant promocionar l'arribada de creuers en aquesta infraestruc-
tura, així com les de Palamós i Roses.
Segons han coincidit fonts de l'empresa pública de la Generalitat i el mateix Caparrós,
l'anunci d'Star Clippers s'inscriu dins de "motius exclusivament empresarials", que por-
ten la companyia a modificar periòdicament, "cada dos o tres anys", les seves rutes per
fer més atractiva l'oferta dirigida a un tipus de clients que sol repetir en el mateix for-
mat de creuer. Durant aquests 2014 i 2015, les sis escales efectuades al port rapitenc
per l'Star Flyer, van portar un miler de creueristes –un 80% d'origen europeu- al muni-
cipi.

Els creuers no faran escala al port de
Sant Carles de la Ràpita aquest 2016

La companyia Star Clippers, l'única que hi operava, modifica les rutes 
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EN UN MINUT

*MÓRA LA NOVA enceta
les Jornades Culturals
2016, del 19 de març al
30 d’abril. Un dels actes
més destacats serà l’ho-
menatge a l’escriptor ribe-
renc Artur Bladé.
*L’ASSOCIACIÓ CULTU-
RAL LA FOIG de Garcia
organitza el I Concurs de
Fotografia Anton Moreu,
una convocatòria oberta a
tothom que vol reivindicar
la figura i obra del
fotògraf garcià Anton
Moreu, autor del recull
d’imatges de bona part de
la història del segle XX
d’aquest municipi. Les
obres es poden presentar
fins al pròxim 31 de març.
*LA UNIÓ DE COMER-
CIANTS DE FLIX, amb la
col·laboració de
l'Ajuntament, ha organit-
zat, sota el títol
"Primavera de Colors",
una jornada d'activitats
per a demà dissabte 19
de març, que es desenvo-
luparan entre les 10 del
matí i les 8 de la tarda.

Més
notícies

L'Ajuntament de Móra d'Ebre s'ha sumat
per segon any consecutiu a la iniciativa
L'Hora del Planeta, que impulsa interna-
cionalment l'organització mediambienta-
lista WWF per lluitar contra el canvi climà-
tic. L'acció que es tirarà endavant enguany
a Móra d’Ebre serà el tancament l'enllu-
menat ornamental del pont d'arcades
sobre l'Ebre.
Aquesta campanya proposa a la ciutada-
nia en general que el proper dissabte dia
19 es tanquin durant una hora els llums,
concretament entre les 20.30 h i les 21.30 h, una crida que fins al moment ha sumat 276 poblacions
espanyoles, 8.788 particulars, 176 entitats i 109 empreses.

Móra d'Ebre tancarà l'enllumenat 
del pont d'arcades

Amb motiu de L'Hora del Planeta

Dilluns, 14 de març, va tenir lloc
a Vinebre la presentació oficial
de La Pocavergonya, un nou vi
que neix de la mà de quatre
joves productors de la Ribera
d’Ebre. L’acte, celebrat a Ca Don
Joan de Vinebre, es va iniciar
amb un discurs de benvinguda a
càrrec de Gemma Carim, alcal-
dessa de Vinebre i presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre. La celebració va finalitzar
amb l’actuació d’Èric Vinaixa i el
primer tast públic del nou vi. A la
foto, Noemí Poquet, una de les productorse del nou vi.

Neix La Pocavergonya, el vi més descarat

de la Ribera d’Ebre
Dilluns fou presentat

Territori i Sostenibilitat ha acor-
dat amb els consells comarcals
de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i
Priorat fer front comú per dema-
nar al Ministeri de Foment que
realitzi les inversions previstes al
Pla d’actuacions prioritàries
2014-2016 al corredor Móra-
Reus-Tarragona. El pla preveu
cinc actuacions d’adequació i
millora de la via i de les
instal·lacions elèctriques per
valor de 23 milions d’euros que
permetrien revertir el 49% de
fiabilitat que té actualment la
línia R15. 
Els serveis de Regionals tenen
una puntualitat mitjana del 58%
però en el cas de les Terres de
l’Ebre està per sota del 50%,
una situació qualificada pel con-
seller Josep Rull d’”inaccepta-
ble”. El compromís ha sorgit
d’una reunió que Rull ha man-
tingut amb els consells comar-
cals de la Ribera d’Ebre, el
Priorat, la Terra Alta i els alcaldes
de Móra d’Ebre i Falset per

abordar la manca de fiabilitat de
la línia ferroviàri R15 de Rodalies
de Catalunya. “Sense fiabilitat
–ha dit el conseller Rull- no
podrem millorar ni l’oferta ni el
servei”. 
La línia R15 dels serveis regio-
nals de Rodalies de Catalunya
connecta Barcelona amb Riba-
roja d’Ebre, passant per
Tarragona i Reus. Aquesta línia
ofereix serveis del tipus
Regional, Regional Exprés i
Catalunya Exprés amb freqüèn-
cies fins a les Terres de l’Ebre de
sis expedicions diàries per sentit,
de les quals tres arriben fins a
Riba-roja. 
Tot i que la demanda d’aquesta
línia ha anat incrementant els
últims anys (ha augmentat de
6.989 passatgers l’any 2011 a
7.363 el 2014) la puntualitat
s’ha vist greument afectada els
dos últims anys per la inclusió de
les limitacions temporals de
velocitat en el recorregut i al
2015 ha estat del 49%. 

La Generalitat i els Consells de la Ribera, Terra Alta i Priorat
exigeixen a Foment inversions al corredor Móra-Reus-Tarragona

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el territori reivindiquen els 23 milions d'euros compromesos
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*LA PLATAFORMA D’A-
FECTATS PEL CASTOR
inicia una recollida d’ad-
hesions ciutadanes per
reclamar indemnitzacions
pels sismes. APLACA xifra
que unes 40.000 perso-
nes de les comarques del
Baix Maestrat i el Montsià
són potencialment afec-
tades pels terratrèmols
portat fins al Parlament, a
través del grup de
Catalunya Sí que es Pot,
el nou contracte de trans-
port sanitari al territori,
del qual s'han suprimit
alguns serveis d'ambulàn-
cia en algunes poblacions. 
*LA CONSELLERA D’A-
GRICULTURA, RAMADE-
RIA, PESCA I
ALIMENTACIÓ, MERIT-
XELL SERRET, acompan-
yada del director general
de Pesca i Afers Marítims,
Sergi Tudela, va presidir
ahir la posada en funcio-
nament del primer simula-
dor de navegació de
l’Escola de Capacitació
Nauticopesquera de
Catalunya, a l’Ametlla de
Mar. El simulador s’utilit-
zarà per a la formació dels
alumnes dels cicles forma-
tius i dels cursos d’especia-
litat marítima.
*TORNA EL ‘PICALLE-
TRES’ A CANAL TE, és el
tercer any que aquesta
televisió acull les competi-
cions territorials. El centre
guanyador anirà directa-
ment a la gran final nacio-
nal prevista per al juny. En
aquesta edició hi partici-
pen l’Institut de Deltebre,
Sagrada Família de
Tortosa, 3 d’abril de Móra
la Nova, Sòl-de-riu
d’Alcanar, Teresià de
Tortosa, l’Institut de
Camarles, l’Institut
Despuig de Tortosa, Daniel
Mangrané de Jesús i el
Col·legi Sagrada Família de
la Ràpita.

Més
notícies

MILERS DE MANIFESTANTS A FAVOR DELS

BOUS, A VALÈNCIA

Aficionats als bous, toreros, picadors,
empresaris, criadors , apoderats i mem-
bres de penyes taurines, entre les que cal
destacar les de l’Agrupació de Penyes i
comissions Taurines de les Terres de
l’Ebre, que van aportar més de 300 aficio-
nats, van confluir el passat diumenge al
centre de València en una manifestació
que va reunir milers de persones, unes
40.000 segons els organitzadors i 10.000
segons la Delegació del Govern. Tal com
informa la Plana Radio, la manifestació
reclamava la defensa de la continuïtat del
toreig i les festes dels bous en general.

Fa un quart de segle de la primera Fira
Alternativa de l’Ametlla de Mar. Des de fa 25
anys que el tret de sortida de Setmana Santa ve
marcat per l’inici de la Fira. Des d’avui diven-
dres 18 fins diumenge 20 de març la població
acollirà els artesans vinguts d’arreu i no només
això, sinó que també molts veïns i veïnes de la
població també s’afegiran a la celebració ofe-
rint productes manufacturats.
La inauguració de les noces de plata serà avui
divendres a les 18 h a la Plaça nova, on s’hi
aplegaran autèntics artesans i artesanes: qua-
dres, sabons, botons i barrets, cosmètics natu-
rals, bufandes, peces de cuir.... A la plaça també s’hi podrà trobar representades les associacions del poble:
les entitats que any rere any confien en la Fira i s’instal·len al cor de la festa i fan bategar l’interior de la
plaça Nova. Als voltants de la plaça i fins arribar a la Plaça Joan Miró a tocar del mirador, s’hi trobarà la
gastronomia més selecta: embotits, formatges, els mítics xurros i la crep que no pot faltar en tota fira.
També hi haurà pizzes, olives de mil varietats, pa de llenya i una bona selecció de formatges. Com ja és
tradició, la Fira ve acompanyada d’un seguit d’activitats perquè a part de la gastronomia i complements
dels artesans, els petits i grans puguin gaudir fent festa al carrer. 

25 anys: Fira Alternativa de l’Ametlla de Mar, 
aquest cap de setmana

El Consell Comarcal del
Baix Ebre reactivarà durant
aquest mandat el Centre
d'Estudis Històrics
Comarcals del Baix Ebre,
segons que ha anunciat el
president de l'ens Daniel
Andreu en l'acte de presen-
tació del número 16 de la
revista d'investigació histò-
rica Recerca, que ha tingut
lloc a l'Arxiu Comarcal del
Baix Ebre (ACBE), als Reials
Col·legis de Tortosa.
Aquest Centre d'Estudis és
un òrgan de la institució
comarcal creat el 1999,
però que des de fa alguns
anys es troba inactiu.
L'objectiu és tornar a
impulsar trobades d'estu-
diosos de la història del Baix
Ebre, organitzar actes de
divulgació i promoure
publicacions d'investigació
històrica com Recerca.

El president del Consell
Comarcal, Daniel Andreu,
el conseller comarcal de
Cultura, Enric Roig i el
director de l'Arxiu comarcal
del Baix Ebre, Albert Curto,
han fet la presentació del
número 16 de Recerca, una
publicació que s'ha conver-
tit en el referent actual dels

treballs acadèmics en matè-
ria de recerca històrica de
les Terres de l’Ebre.
Cuina internacional
D’altra banda, informar
que Baix Ebre Avant inicia
una qualificació en cuina
internacional i de proximi-
tat per formar quinze cui-
ners i cuinerers.

Aquest Acord fruit del consens “vol implantar un nou
model de governança de les polítiques de desenvolupa-
ment local a través de la participació ciutadana per a
establir estratègies territorials que fomentin la millora de
la qualitat de vida de la població local”. M. Carme
Navarro, Presidenta de Consell Comarcal del Montsià ha
subratllat “l’economia traspassa les fronteres dels muni-
cipis, per això és bàsic creure que junts som més forts que
separats, és més intel·ligents veure’ns com aliats que com
a competidors”. A la jornada han participat representants
del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Pacte de
Territori Solsona–Cardona que han aportat la seva expe-
riència en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament
local. També han participat els Alcaldes de la comarca,
empreses i comunitat educativa.

El Consell Comarcal reactivarà el Centre

d’Estudis Històrics Comarcals del Baix Ebre

‘Reactivació econòmica i de
l’ocupació al Montsià’

Durant aquest mandat

Acord Territorial signat al Consell Comarcal
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ARTISTA 

CRAC de la setmana:

Miquel Paton 
«L'ARTISTA ÉS L’ESPILL QUE REFLEXA EL BO I EL DOLENT DEL TEMPS QUE LI HA TOCAT VIURE»»

Miquel Paton va nàixer a
Tortosa però actualment viu
a Sant Carles de la Ràpita.
Va estudiar pintura a
L’Escola d’Art de Tortosa i a
la Facultat de Belles Arts de
Sant Jordi de Barcelona. Fa
uns trenta anys que exposa
regularment les seues pin-
tures, ha fet unes quaranta
exposicions individuals i ha
participat en més de vuitan-
ta exposicions col·lectives.

Mes Ebre: De professor de
dibuix fins a formar part de
la col·lecció d’artistes del
segle XXI de la Reial
Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi de
Barcelona.
Miquel Paton: Sí, efectiva-
ment l’any passat en un acte
solemne, la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Jordi
de Barcelona, va incorporar
una pintura meua “Caseta i
sèquies” a la seua col·lecció
de pintures del segle XXI.
Per altra part, donar classes
de dibuix i pintura i anar
pintant en el meu taller
forma part del mateix pro-
jecte creatiu, de fet aquesta
és una situació que es dóna
bastant entre els pintors i si
ets constant, de vegades
pots tenir alguna alegria
com aquesta de l'Acadèmia.

ME: El teu llenguatge a
l'hora d'interpretar l'art.
MP: Jo crec que sublimo a
través del llenguatge pictò-
ric allò que he interioritzat
del meu entorn físic quoti-
dià, aquell “ordre” que
observem en el paisatge que
ens envolta, la presència de
l'ortogonalitat en els camps
cultivats, els camins, els
canals, les sèquies, els mar-
ges, són com unes línies
imaginàries que dibuixen la
natura i la transformen en el
nostre paisatge mediterrani.

ME: La línia i els colors per
a Miquel Paton, una mane-
ra de depurar, i minimitzar
allò que és plenament iden-
tificable?
MP: La pintura bàsicament
es manifesta en dos dimen-
sions, alçada i amplada i per
a delimitar els camps de
colors utilitzo la línia, que
procuro fer-la el més recta
possible, tot fet a mà alçada
evidentment. Això dóna
com a resultat unes compo-
sicions geomètriques pla-

nes, on unes línies verticals
es creuen amb altres d'ho-
ritzontals com en una creu,
cosa que fa aparèixer més o
menys al centre, quadrats i
rectangles depenent de l’or-
dre intern de la composició.
Hi ha molta literatura d’a-
questa manera de pintar.

ME: L'harmonia cromàtica,
els colors per tu?
MP: Els colors són el tot
d’una pintura, de fet si no hi
ha color no hi ha pintura, no
hi ha res, encara que dife-
rents pintors han utilitzat el
pigment blanc o negre per a
les seves creacions, com
Malevitch, Reinhardt i
altres, ells amb la mescla
subtractiva ens parlaven del
que passa amb la mescla
additiva, és a dir, sense llum
no hi ha color i quan es
mesclen tots els colors, apa-
reix el blanc. Ens parlaven
del silenci, de conceptes
com el tot i el no res,
l’absència de moviment, la
pau, etc. Jo també utilitzo
sovint el blanc i el negre,
però encara sento la neces-
sitat d'afegir colors, uns
colors que procuro relacio-
nar-los tenint en compte les
seues diferents dimensions,
el to, la saturació, la valora-
ció, el matís, donant textura
amb el pinzell, la qualitat del
suport, entre altres coses.

ME: Els teus temes i colors
preferits es relacionen
amb...
MP: Crec que cada vegada
més el tema és la mateixa
pintura, cada quadre és en si
una entitat nova que pot
convertir-se en el centre
d'atenció per ella mateixa.
Respecte als colors, crec que
són els que realment ens
emocionen, encara que
cada vegada deixo més
espais en blanc i fico color
en àrees més petites.

ME: Les teues traces
geomètriques i lineals resu-
meixen tot allò que t'envol-
ta en pocs elements. Com
classificaries el teu estil?
MP: Les meues darreres
composicions tendeixen
cada cop més cap a una
abstracció geomètrica.

ME: ¿Quins són els pintors
que et van influir o que
t'han marcat?
MP: N’hi ha molts, els pin-

tors del trecento i del qua-
trocento, els barrocs, els
pintors de les avantguardes
històriques, també els
actuals...

ME: Alguna vegada t'has
inspirat en un text literari
com a punt de partida per a
una creació?
MP: Sí però indirectament,
més aviat el que hi ha són
coincidències o apropa-
ments.

ME: Quin seria el quadre
que fins ara has pintat, que
ho resumiria tot?
MP: Ui, no ho sé!, les pintu-
res acaben agafant vida
pròpia i una pintura que no
és molt significativa per a
l’autor pot passar que des-
prés sigui la més representa-
tiva.

ME: Pintar per tu seria tra-
duir les emocions de la vida
anant més enllà i compartir-
les?
MP: Les emocions, que
bonic poder-les compartir!,
això ben fet només ho fan
els grans artistes, per mi pin-
tar crec que és una manera
d’expressar-me, ja m’agra-
daria poder compartir les
emocions i si això es pro-
dueix ho trobaré fantàstic.

ME: Quan comences un
quadre, tens una idea clara
del resultat desitjat?
MP: Sí i no i m’explico, el

que passa és que sempre
començo amb una idea i
després surt el que surt.

ME: A l'hora de pintar quin
sentit tens més despert,
més alerta?
MP: Encara que sembli que
ha de ser la vista, realment
quan estàs molt concentrat
tens tots els sentits en sinto-

nia, estàs com en alerta, si
escoltes una música i de cop
canvia pot fer-te perdre
l'encís del moment.

ME: Un quadre, és un tros
de vida?
MP: Un quadre és una
experiència, un tros de
desig, una proposta, entre
altri i així passa l’estona i va
passant la vida...

ME: En la teua opinió, quin
és el paper, la missió dels
pintors en la societat
actual?
MP: La nostra societat és
molt complexa i genera infi-
nitat de reptes sobre la seua
manera de solucionar els
fets vitals i quotidians. Una
part de les solucions a
aquests reptes els donen els
dissenyadors d’eines que
utilitzem en el nostre dia a
dia, des dels arquitectes, dis-
senyadors, creatius d’estris
de tot tipus, etc..., no obs-
tant això, a les facultats de
Belles Arts hi ha present un
debat molt actiu respecte a
quin lloc ha d’ocupar l’artis-
ta en la societat contem-
porània. L’artista, mentres-
tant i com sempre ha fet,
una mica és l’espill que
reflexa el bo i el dolent del
temps que li ha tocat viure.

ME: Els quadres reflectei-
xen l'estat d'ànim de l'artis-
ta. Segons tu, són aquests
estats d'ànims què solen
variar constantment els qui
decideixen el naixement i el
final d'una obra?
MP: L’art és emoció, però
també és control, rigor, tèc-
nica, coneixement.
Un pont també és una obra
d’art i no sol reflectir l’estat
d’ànim de l’arquitecte que
l'ha dissenyat i jo crec que
no cal lligar sempre el procés
creatiu a l’estat emocional
del creador. Shakespeare,
gran creador i generador
d’estats d’ànim, no necessà-
riament havia de compartir
el mateix estat anímic que
els seus personatges. Als
pintors també ens passa
alguna cosa similar (riu), i
també passa que si estàs
molt fotut o molt "happy",
poden sortir coses més
d’una manera que d’un
altra, ja m’entens, tat?

ME: Els teus projectes?
MP: Ara estic acabant una
sèrie de pintures sobre
paper per a una exposició
que faré a Barcelona el mes
de maig i també preparo
una pintura per a un mural.

Isabel Carrasco
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EL MÉS EBRE AMB ELS NOUS EMPRENEDORS I EMPRENEDORES

Aquest divendres 18
a les 20 h, dos joves
emprenedores, l'Anna
i l'Olga, inauguren
"RepoArt" al carrer
Pescadors 6 de
Tortosa.

«RepoArt» és una visió
diferent del concepte
tradicional de fotografia.
Cada client/a és dife-
rent, amb una personali-
tat molt definida. És per

això
que a

RepoArt”
ofereixen un

tracte de confiança,
sense diferenciar l’edat,
la raça o la condició
social. darrere de cada
client/a, hi ha una per-
sona com tu i com jo...
Per això, mimen molt
cada detall, deixant que
les escenes flueixin per
crear el reportatge des
de l’espontaneïtat.
Les seves fotografies no
es limiten a reflectir com
es veuen les coses, sinó

que són capaces de
captar sentiments, emo-
cions que perduraran
més enllà del record,
narrant una història més
enllà de lo visible, amb
una versió diferent dels
c o n v e n c i o n a l i s m e s
típics de la fotografia
social. en termes gene-
rals, la clientela no és
model, ni els agrada
que ho siguin. La natu-
ralitat que reflecteixen
en cada moment és la
fotografia que bus-
quen. Volen arribar a
la persona, no al
client/a, per realit-
zar una fotografia
artística amb un
estil natural i
espontani i així
crea un sistema de
Feedback. Creant
un entorn de con-
fiança i proximitat, bus-
quen captar i plasmar
els moments més

màgics on es reflectei-
xen l’essència dels
sentiments, sense
provocar situacions
forçades, ni som-
riures artificials,
L'Anna i l'Olga ini-
cien un període
d'innovació i creati-
vitat amb tota la
passió que senten
per la seva professió.

Una visió diferent del concepte tradicional de fotografia

"RepoArt"

Carrer Pescadors
6 Tortosa

www.repoart.cat  

T. 676 817 763

Si inicies un nou projecte
empresarial, nosaltres el farem

visible. La publicitat no és un privi-
legi de les grans empreses ni dels

grans pressupostos. 
Petites empreses, emprenedors, 

emprenedores, autònoms, professionals
Liberals... No oblidis: La publicitat és una

de les tasques més importants, tant
com la pròpia idea de negoci.

Per més informació:
comercial@mesebre.cat.
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Diumenge, abans del derbi entre la Rapitenca i l’Amposta, a la Devesa, va fer-se un homenatge a Joan Zaragoza Cartes, el ‘Gran
Capitan’. Club i Ajuntament van voler destacar, d’aquesta forma, l’emprenta que va deixar com a persona i jugador, sent un refe-
rent per generacions actuals i properes. 
Joan Zaragoza Cartes ens va deixar a l'inici d'aquest any. Sempre va jugar a la Rapitenca i és el jugador que més partits ha jugat
en la història de l’entitat marinera. Va estar sempre entregat en cos i ànima al seu equip del cor. La vidua, Pilar Clua, i les seves
filles, Dolors, Àngels i Pili van rebre el reconeixement del club i de l'Ajuntament de la Ràpita. 

Homenatge al ‘Gran Capitan’
ENS VA DEIXAR ALS 90 ANYS, SENT EL JUGADOR HISTÒRIC DE LA RÀPITA

La UE Rapitenca i l’Ajuntament van fer-li diumenge, abans del derbi entre la Rapitenca i l’Amposta
Hem entrat en la recta final de les lligues.

La tensió es deixa notar. Hi ha categories en
les que comença a valdre allò de guanyar a
qualsevol preu. Sobre el camp i les banque-
tes hi ha nervis. L’àrbitre focalitza la discon-
formitat. Si no, ho puc pagar jo...sempre pot
haver algú que està molest amb el que he pogut informar.
Cada setmana em diuen que sóc d’un equip diferent. Quan

visito la Ribera o la Terra Alta, escolto la indefensió que clubs
d’aquestes comarques creuen que tenen respecte d’altres.
També rebo crítiques per si al Canal Terres de l’Ebre no me vaig
‘banyar’ en segons quina jugada....
Jo accepto les opinions i ho de fer perquè també opino so-

bre jugadors, equips i tècnics. Dic el que crec, però amb cap
intenció de ser cap jutge. Tampoc sóc un jugador fracassat que
fa 20 anys que parla per la tele. Algú ho pot pensar i poc puc
dir-li si així ho creu. 
La veritat és que les categories regionals m’apassionen. La

proximitat fa que siguin cruels de vegades però també, a la ve-
gada, són gratificants. Ara hi ha molta tensió i es diuen barba-
ritats. Però quan acabe el campionat, els mateixos que ara es-
tan tensos, s’abraçaran quan tot haurà passat. I és el que ens
queda. Per tant, demanaria paciència i saber portar tot el que
falta per disputar-se. Cadascú ha d’estar al seu lloc i gaudir de
la competició, tot i l’exitació que comporta estar prop del final. 
El resum de tot el que estic dient el tenim amb la greu lesió

de Dani Robles, de fa dos diumenges. Als camps i a les grades
hi ha nervis. Però quan passa una incidència amb una lesió,
surt la vessant humana. Missatges i missatges al Foro de la ca-
tegoria preguntant per Dani, i per la seua operació. 
Interés i valor per l’amistat que propicia tot aquest entramat

que és el que de vegades ens enfronta, però que sobre tot ens
uneix. 

La lesió de Dani Robles i el
futbol regional

Derrota per 2-0

L’Europa frena a l’Ascó
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó es presentava al
Nou Sardenya amb una rat-
xa de resultats acumulats en
la setmana anterior. I la veri-
tat és que va oferir una bona
imatge, en un partit obert en
el que van haver-hi ocasions
per tots dos equips i en el
que els de la Ribera van merèixer millor sort. Amb el duel
obert, ja a manca d’un quart, va ser l’Europa qui va fer l’1-0.
I va sentenciar poc després. L’Ascó, amb necessitat d’allunya-
se de la zona compromesa, rebrà diumenge el Peralada (12h)

L’equip estarà minvat per les baixes

Santboià-J. i Maria, il.lusionant
PRIMERA CATALANA

El Jesús i Maria va guanyar diumengeel Vilaseca (2-0).
Una victòria treballada en un partit igualat i que es va de-
cidir en els darrers minuts. A la represa, Cuenca va fallar un
penal però a manca de deu minuts , va arribar el gol d’He-
rrero en rematar una falta que va traure Ike. Posterior-
ment, Ivan va robar una pilota i ell es va cuinar, amb força
i coratge, el 2-0, amb un tret des de la frontal. Els visitants
van acabar molestos amb l’arbitratge. El J i Maria és cin-
què, a sis punts del líder i a quatre de la segona plaça. Diu-
menge visita el tercer, el Santboià, un partit il.lusionant
malgrat les baixes que poden haver-hi: Sergi Curto, J Ma-
ri, Jusi i Mauri. 

L'ALCALDE D'AMPOSTA, ADAM TOMÀS, i el regidor d'Esports, Marc Fornós, han signat
aquest dimecres al vespre els convenis de col·laboració amb dotze entitats esportives del mu-
nicipi. Inclouen el suport econòmic de l'Ajuntament per al desenvolupament de les activitats
d'aquestes entitats. En total, el consistori hi destina 162.500 euros, repartits en funció de l'ac-
tivitat que realitza cada entitat.

Pilar Clua, vidua de Joan Zaragoza Cartes, rebent la placa de l’Ajuntament, de mans de l’Alcalde, Josep Caparrós. 

L’Amposta, amb la golejada, s’ensorra en zona de descens

La Rapitenca agafa aire (5-0)
MOHA HA DEMANAT LA BAIXA

La Rapitenca va golejar l’Amposta en el derbi (5-0). Els dos
equips tenien urgències. Els locals només havien sumat 4 punts
de 21 mentre que l’Amposta, un de 21. El partit va començar
igualat però amb els minuts, els rapitencs, amb canvis en l’ali-
neació respecte l’anterior partit, van trobar-se còmodes. Des-
prés de diversos avisos, Àlex Forés va fer l’1-0, aprofitant un
servei d’Anell. Poc després, Àlex repetia i l’Amposta va diluir-se,
donant ja facilitats malgrat tenir opcions a l’inici de la represa.
Anell, Ivan Paez i Peque van arrodonir un resultat que calma els
locals i que ensorra l’Amposta. Com a novetat al club rapitenc,
Moha ha demanat la baixa. Però, a hores d’ara, no se li dóna.
El R Bítem és un dels equips que s’ha interessat per ell. 
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El Camarles va recuperar-se de la derrota a la Riera i va guanyar
l’Ampolla en un partit amb doble valor de punts per la permanèn-
cia (3-0). Els de Xavi Cid es mantenen en la novena plaça, de mo-
ment fora de les compensacions. L’Ampolla, que porta cinc jornades
sense marcar, segueix en una situació cada cop més complicada, en
zona de descens directe. Cristian Bertomeu va marcar l’1-0. El par-
tit estava presidit per l’ansietat i les impresicions. L’Ampolla va recla-
mar un penal (era falta però complicat saber si dins o fora) i en la
contra següent, Teixidó va establir el 2-0. Es la dinàmica actual de
l’Ampolla: d’una accció favorable per a empatar, es va passar al 2-
0. Cal dir també que el porter Aitor, esplèndit, va salvar al seu equip
i que al Camarles se li va anul.lar un gol per un fora de joc posicio-
nal de Ferreres. A la represa, els camarlencs van decidir amb un al-
tre gol de Cristian. Amb el Camarles va debutar el juvenil David.

Cristian lidera un triomf vitalici del
Camarles, contra l’Ampolla (3-0)

ALEJANDRO CABALLOS FITXA AMB ELS DE CAPERA

El Gandesa suma el tercer empat seguit i es manté cinquè. Va sa-
ber reaccionar al gol inicial dels locals, però, amb l’1-1, va sortir del
partit i va tenir concessions que el rival va aprofitar per establir el 3-
1. Segons Rafel Navarro, “a la segona part, vam dominar totalment,
i penso que l’empat final va fer una mica de justícia al que havia es-
tat el partit”. Dilla va marcar el 3-2 i Gumiel va fer un pal. Les oca-
sions i la insistència del Gandesa va generar l’empat amb gol de Cris-
tian, aprofitant una assistència d’Alis. L’equip manté baixes: Frede,
Pol, Guiu, Miki i Genís van ser-ho a Torreforta.  

El Gandesa reacciona a la represa i
remunta un 3-1, sumant un punt

DILLA (2) I CRISTIAN, A DARRERA HORA, VAN MARCAR

La Cava haurà de fitxar un porter una vegada el jove Marc Mas-
deu no pot seguir com fins ara per motius laborals. Marc, que era
juvenil la lliga passada, ha complert sobradament amb el compro-
mís de defensar la porteria, però ara no podrà fer-ho amb la matei-
xa continuïtat per un tema de feina. La Cava ja ha començat les ges-
tions. D’altra banda, l’equip de Camarero va empatar a Godall.
Guillem va fer el 0-1 quan la Cava més ocasions havia tingut. Però
no va sentenciar i un Godall orgullós no va defallir i va empatar. El
porter local, Moreso, va salvar un punt amb les seues intervencions. 

La Cava busca un porter un cop Marc
no pot seguir amb la continuïtat actual

EMPAT AL GODALL, AMB QUI DESTACA MORESO

L’Alcanar va perdre, a casa, contra la Riera (2-3). Un partit, com tots, clau per la permanència. Una permanència
que, amb la derrota, ara es complica. La Riera, per la seua part, agafa aire. Els visitants van fer el 0-1 arran d’un au-
togol local. Va haver resposta i ‘Pichi’ Adrià va empatar. El partit, fins el descans, va ser igualat, amb alternatives. A
la represa, al primer minut, Bryan va marcar el 2-1. L’Alcanar es va crèixer en uns minuts en què hagués pogut fer
el tercer. Però del 3-1 es va passar al 2-2, amb un gol fantasma. Pedra, segon entrenador i també jugador, va fer la
rematada. L’Alcanar, assetjat per la seua situació, va tenir dubtes i la Riera va saber aprofitar-ho per aconseguir el 2-
3. En els darrers minuts, els canareus es van abocar per buscar un empat que no va arribar. Va ser llavors quan es va
produir la jugada polèmica de la setmana i que es va poder veure a Canal Terres de l’Ebre el dilluns, gràcies a les

imatges de la ‘Transmi d’Alcanar’. El porter visitant tenia molesties i l’àrbitre, Tà-
nia Jimenez, no va aturar el joc. La pilota no es va tirar fora i l’Alcanar va poder
empatar. Contreras, que es queixava, va rebutjar la pilota a córner. Llavors, de les
protestes de la Riera, Saumell va ser expulsat. Però l’àrbitre no va esperar a que
sortís del camp i les presses locals van fer que es tirés el córner quan el jugador
expulsat encara estava al camp. Saumell va seguir dos minuts fins que Tània se’n
va adonar i el va fer marxar. L’Alcanar va comunicar-ho a la Federació. 

‘Si t’expulsen, no pots jugar!’
UN JUGADOR DE LA RIERA FOU EXPULSAT, A ALCANAR, PERÒ VA SEGUIR JUGANT

A dalt, l’expulsió. A baix, l’expulsat (número 2) es gira i segueix jugant

LA TRANSMI D’ALCANAR

Tortosa i Valls, en cada partit, estan obligats a guanyar. 
FRANCESC FABREGAS/EL VALLENC

L’Ulldecona va guanyar al camp del Catalònia (0-3) i va fer un
gran pas per distanciar-se de les compensacions i per consolidar
una temporada històrica. Es quart, amb 39 punts. El partit a la
Santa Creu va ser, a la primera meitat, molt anivellat, amb poques
ocasions. A la represa, tot va canviar aviat. L’Ulldecona va man-
tenir intensitat i va pressionar més amunt. Això va propiciar pèr-
dues de pilota dels locals que van pagar cares. D’aquesta forma,
en una contra ràpida que va agafar desubicada la defensa del Je-
sús, Albert va afusellar el 0-1. El Cata, amb neguit, va buscar
l’empat però amb precipitació. Als 15 minuts, una nova pèrdua,
va aprofitar-la el ‘crac’ Chimeno per batre a Franc pel pal curt. El
Cata va intentar-ho però no va poder entrar en el partit. Chime-
no, de penal, va marcar el 0-3. Els locals, amb dues derrotes se-
guides, han vist trencada la ratxa i s’acosten a la zona dubtosa.

L’Ulldecona referma que és la
revelació, a la Santa Creu de Jesús

VICTÒRIA AL CAMP DEL CATALÒNIA (0-3)

El Tortosa no pot fallar, com tampoc poden fer-ho el líder
Cambrils i el Valls, equip que és tercer amb els mateixos punts
que els roigiblancs, que són segons a la taula. El Cambrils va te-
nir dificultats, i fins la represa no va poder decidir al camp del
Roda. El Valls també en va tenir, a l’Hospitalet. Malgrat això, els
vallencs porten 13 victòries en 14 jornades. Una derrota en 19
partits.
El Tortosa, per la seua part, no va ser menys i va haver de pa-

tir. Es va avançar a la primera meitat amb dos gols de ‘Mochi’ i
semblava que tenia el partit controlat. Però La Canonja, amb
urgències perquè està en zona de descens, va entrar en situació
abans del descans. I el partit fou incert a la represa. El Tortosa,
amb espais, no va saber decidir quan va tenir situacions de con-
traatac per a poder fer-ho. La Canonja, amb intensitat i amb co-
ratge, va empènyer i va posar al Tortosa contra les cordes. Els
locals, molestos amb l’arbitratge, van reclamar un penal “va ser-
ho” i que no fou xiulat. 
El Tortosa, quatre victòries  seguides, rebrà diumenge el To-

rreforta, amb el mateix objectiu de cada setmana: guanyar. No
li val res més si, com a mínim, vol conservar la segona plaça a la
taula, la que dóna opció a jugar la promoció. 

El Tortosa pateix però no falla,
com el Cambrils i el Valls

TRIOMF AL CAMP DE LA CANONJA (1-2)

Tània, l’àrbitre, se’n va
adonar un parell de minuts
més tard, que el jugador
expulsat seguia al camp

La polèmica

El R. Bítem no podia fallar, contra un rival directe en la lluita per la
permanència, el R Bonavista. Nacho Pérez recordava que “a la pri-
mera meitat ens va costar, i més quan vam rebre el 0-1. Vam em-
patar, de penal, i quan  havíem fet el més complicat, i a poc del des-
cans, no vam estar contundents defensivament i ens van fer l’1-2”.
Nacho destacava “la reacció de l’equip a la represa, amb  actitud i
treball. Vam remuntar i sumar una victòria molt important”. Miguel
(2) i Edgar foren els protagonistes amb els gols. Els de Bítem visiten
Gandesa, abans d’afrontar el Tourmalet. Obi ha causat baixa.

El R. Bítem es refà i aconsegueix el
primer matx-ball

REMUNTADA CONTRA EL R BONAVISTA (4-2)
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Ferran Roig, Nico, Becerra, Chema, Borrull, Cristian Bertomeu, Chimeno, Aleix Robert,
Cornejo, David Cid, Ferreres, Sergio Ruiz, Raül Teixidó, Toni Calafat, Trinquet, Raul Jiménez,
Diego, Emili, Nacho, Magi, Cosido, Agus, l’àrbitre Josep Subirats, Iniesta, Albert Torres, Àn-
gel, De la Torre, Marc Alegre, Dilla, Marc Baiges, Javi Asin, Gumiel, Sergi José, Carlos Gila-
bert, Mani, Jota, Povill, Mohe i Fran Reolid. Aquests són els jugadors que han aparegut en
les 40 setmanes de la secció d'entrevistes de Megacracs. Em sento orgullós d'aquesta nova
secció que un dia vaig pensar fer-la. Els diré que és complicat connectar amb els jugadors,
alguns són durs de pelar, altres són tímids... l'entrevista es fa per telèfon, dura gairebé el que
un partit: 90 minuts...de vegades hi ha temps afegit, de vegades arribem a dues hores....no-
més acabar l'entrevista, la transcric, en dues hores, i el jugador la té en el seu correu. Crec
que la secció és enriquidora, no sé si els agradarà, però a mi els entrevistats sempre m’apor-
ten alguna cosa, aprenc amb cada personatge i cada un d’ells m'ensenya per a una següent
entrevista. No tinc un pla fix de preguntes, m'agrada improvisar, que l'entrevista sigui diver-
tida i si ha rialles, llavors és rodona. De vegades, alguna no em surt bé i em pujo per les pa-
rets, sóc molt crític amb mi mateix. No obstant, en general, mai creia que quedarien tan bé,
ho dic des de la humilitat, és un homenatge a cada protagonista, molts d'ells porten més de
20 anys al futbol,   amb sacrificis d'entrenaments, desplaçaments, partits de competició on les
pulsacions van a mil, amb el perill de lesionar-se, amb perill de no poder anar a la feina du-
rant tres mesos...la tristor de quan es perd...d’arribar a casa trist, dormir malament i durant
la setmana estar baix d’ànim...és el futbol, és la vida. La vida i futbol són emocions, estats
d’ànim. Megacracs permet fer un reconeixement als seus protagonistes, que són els que
viuen els mals moments en soletat. També està la vessant positiva, les alegries, veure els
companys en els entrenaments, victòries, gols, abraçades, celebracions, sopars, besades i al-
guns fins i tot es donen uns copets a les natges. 
Entrevistes a jugadors mítics i no tan mítics, jugadors més experimentats, altres més sen-

zills, només amb això ja em sento content. Ho he dit mil vegades, no cobro per això, ho faig
gratuïtament però, amb aquesta secció, queda escrita la vida de cada futbolista en una pà-
gina, amb els seus sentiments i el que pensen de la vida i del futbol. No em paguen però ca-
da jugador em regala molt amb la seva amistat de per vida. Això val or. A tots, gràcies, mi-
lers de gràcies. La secció seguirà, un any, dos o fins que em cansi. Primera fase jugadors, n'hi
ha molts; segona fase entrenadors; tercera fase, personatges quotidians del futbol...  el dia
que entrevistaré a Michel ens explicarà molts secrets. D'entrada, els anuncio que al setem-
bre aquesta secció es transforma amb una important novetat que no vaig a desvetllar ara,
és molt enriquidora i ja porto dues setmanes preparant-la. Representarà un salt qualitatiu
d’aquesta secció per consolidar-la i fer-la més atractiva.
1A CATALANA. JESÚS I MARIA PROP DE LA PROMOCIÓ, AMPOSTA CAMÍ DE SEGO-

NA. La Rapitenca havia de trencar la seva mala ratxa. No jugava malament, però el marca-
dor no l’acompanyava. No podia passar totes les setmanes i va pagar-ho l'Amposta, un
equip que en les últimes vuit jornades ha aconseguit només un punt i fou contra el penúl-
tim. Si baixen cinc equips, l'Amposta té la salvació a set punts, és gairebé impossible. Teixi-
dó deu partits deu punts; amb Beto, catorze partits 10 punts. L’Amposta ho té molt compli-
cat. Responsabilitats compartides per la situació que es viu ara. 

Des de l'arribada del nou míster al Jesús i Maria, aquest equip funciona com un rellotge
automàtic. Cinc victòries, un empat i una derrota per la mínina i està a 4 punts de la promo-
ció.
2A CATALANA. TRES EQUIPS EBRENCS GAIREBÉ SENTENCIATS. Tot segueix igual: cap

dels tres de dalt va fallar. Cambrils, Tortosa i Valls, donaran emoció fins al final. El Tortosa,
amb el seu nou míster, ho ha guanyat tot. Va vèncer a la Canonja. Aquest equip es queixa
de l'arbitratge . Ull amb el Valls que pateix per guanyar els partits, igual té una mini-crisi. El
Gandesa segueix sense tenir sort, porta tres partits consecutius empatant; la Cava segueix
amb la seva sequera de gols. Crea ocasions però li costa transformar-les. Últims sis partits,
una victòria. Ulldecona imparable; si juguen Chimeno i José Ramon gairebé són imbatibles.
Van guanyar al camp del Jesús Catalònia. Des de l'arribada de Xavi Cid, aquest Camarles és
un altre. Però ara té un Tourmalet: Gandesa, Tortosa, Ulldecona, Valls i Cambrils. En la jor-
nada 19, el Remolins-Bítem va remuntar el partit al seu camp contra el Torreforta. I aques-
ta setmana, ho va repetir, contra el R. Bonavista. 
Males notícies per al futbol ebrenc. Tres equips tenen molt difícil la salvació. Godall, sen-

tenciat, Ampolla sense home gol i Alcanar molt limitat d'efectius per a una categoria tan du-
ra. S’està confirmant la meua teòria que tres equips ebrencs descendirien segur. La tasca dels
místers de l’Alcanar, Alejandro, i Capera, a l’Ampolla, és encomiable. I sobre tot destacar la
de Mario, al Godall, seguint amb il.lusió i competint, tot i la situació.
AIXÍ PODRIA QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ A LA JORNADA 34 (s'actualitza cada setma-

na)
1) CAMBRILS 81
2) TORTOSA 78
3) VALLS 76

3A CATALANA. ¿QUINES POSSIBILITATS TÉ EL BATEA DE SER CAMPIÓ?. Cada jornada
està més clar: Batea i Ametlla, un dels dos ascendirà. Els dos han fet un pas important en
distanciar-se de dos dels rivals directes: Santa Bàrbara i Roquetenc. El Batea té un calendari,
a priori, més fàcil. Només quatre trobades difícils li queden: Ametlla, la Sénia, Aldeana i San-
ta Bàrbara, mentre que l'Ametlla en té 6 complicades: davant de La Sénia, Aldeana, Batea,

Megacracs i la soletat del jugador

Perelló, Flix i Roquetenc. Els rivals directes a hores d’ara, S. Bàrbara, Aldeana, Flix i Roque-
tenc no han de perdre més de dos partits cadascun, mentre el Batea i l’Ametlla es poden per-
metre aquest luxe. Els meus pronòstics: campió el Batea 80% de possibilitats i un 90% de ju-
gar la promoció. 
El Roquetenc, fins la jornada 21, havia perdut 2 partits. Ara ja n’ha perdut quatre, amb les

dues derrotes seguides. Ull amb el Perelló: porta tres partits seguits guanyant i els següents
són assequibles: Jesús i Maria, Vilalba, Deltebre i Campredó. Si guanya els quatre, donarà
guerra, amb opcions. L’Horta porta dues jornades guanyant i vol escapar del descens. El fit-
xatge de Nico li donarà ales. La Sénia és el millor equip del futbol ebrenc en les últimes sis
jornades. Demà rep l’Ametlla. La meva aposta és que, en la propera jornada, Batea o Amet-
lla, un dels dos punxarà.
AIXÍ PODRIA QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ JORNADA 34 (s'actualitza cada setmana)
1) BATEA 72
2) AMETTLA 69
3) ROQUETENC 67
4) ALDEANA 65
5) SANTA BÀRBARA 63
6) PERELLÓ 62

LA DIRECTIVA DEL S. BÀRBARA no seguirà la propera temporada. ¿Sortirà algú?
¿Podria tornar César que ja va ser vicepresident?. Molts interrogants. Una altra directi-
va que ja ha confirmat que ho deixa és la del Catalònia. La propera campanya veurem
molts moviments en els clubs, amb canvis. I potser algun que no tingui ni directiva.

TERCERA CATALANA

Era un partit amb morbo. El
Roquetenc va guanyar el Flix en la
lliga passada en la penúltima jor-
nada, quan el Flix lluitava per la
promoció. Ara, el Flix, que en les
darreres jornades havia estat un
xic gris, va guanyar el Roquetenc
i l’allunya de la segona plaça. El
partit va ser més del Flix, al primer
temps. Oleguer, en acció protes-
tada pels visitants, va fer l’1-0. A la
represa, el domini va ser total del
Roquetenc, amb dues ocasions
clares, però el gol no es va pro-
duir. Segona derrota seguida.

Partit brusc i per moments tens.
L’àbitre no va agradar a ningú.
Lucas, resolutiu, va fer dos gols
per als moranovencs que al pri-
mer temps estarien millor, mal-
grat el 2-1 de Didac. A la represa,
tot i l’expulsió de Corella,
l’Aldeana va reaccionar, recupe-
rant essència. Nassi va empatar i
la insistència va portar el 2-3, d’À-
lex Alegre. Segona derrota segui-
da del M. Nova. L’Aldeana, guan-
yant fora, puja a la quarta plaça. 

M NOVA-ALDEANA 2-3

Remuntada i pas endavant de
l’Ametlla, contra un rival directe.
Els caleros són segons, a sis
punts del tercer, el Santa. El
Santa cal dir que va començar
millor el partit. La Cala va esperar
enrera i buscava sorpendre amb
joc directe. No es va trobar
còmode. I el Santa va dominar,
amb gol de De la Torre, i amb
altres opcions. A la represa, amb
Rullo i Morillo, la Cala va ser més
associativa i va tenir més control
del joc, tancant un Santa que en
l’aspecte físic va estar dèbil res-
pecte el rival. Edgar va establir
l’empat i Rullo, culminant una
gran contra, va fer el 2-1 (85’). 

El líder Batea va guanyar el derbi a
Vilalba i ja porta 14 jornades
sense perdre (12 victòries). Va ser
superior, davant d’un Vilalba que
no va entrar en el partit i que va
estar dèbil defensivament, amb
poca intensitat. El Batea sap el
que vol i a què juga. I va per feina.
Va dominar i a la primera meitat va
decidir amb gols d’Agustí i de
David, aquest darrer polèmic per-
què fou fantasma. A la represa,
amb Joan, el Vilalba semblava que
podia reaccionar, però una contra
definida per Enric va sentenciar.
Alejandro va marcar el 0-4, al final. 

El Perelló va sumar la tercera
victòria seguida. Partit igualat,
també travat, amb moltes pro-
testes a l’àrbitre que no va poder
controlar-lo. Als locals se’ls va
anul.lar un gol que primer es con-
cedia. En general, partit d’empat,
però el Perelló està crescut i no
renuncia a res. Magí, en gran
moment, va fer una jugada de
crac i Oriol va marcar el 0-1 (80’)

CORBERA-PERELLÓ 0-1

La Sénia va fer un altre pas enda-
vant en la seua ratxa. Són 19
punts de 24 i ja és desena. Bona
feina de Serrano i d’un equip que
té una altra dinàmica amb els fit-
xatges. Pomada, Pol i Gerard ja
sentenciaven al primer temps. El
Ginestar va reduir distàncies amb
dos gols però Ivan i Pomada repe-
tien amb el 2-6. El Ginestar és
penúltim. Futur incert per a la lliga
propera. Caldrà esperar. 

GINESTAR-LA SÉNIA 2-6

Partit amb polèmica. Dos equips
necessitats per aclarir la seua
situació. Això va propiciar indeci-
sions. Jessé va avançar el J i
Maria B a falta d’un quart. Però
Sergi Vila empatava poc després.
La jugada polèmica arriba a darre-
ra hora amb un gol fantasma: ‘la
pilota va entrar dos vegades’. I així
va ser. L’àrbitre no ho va veure. 

Victòria vitalicia per a l’Horta que no
podia perdonar al camp del cuer. I
no va fer-ho, lluitant per la salvació.
Manel va marcar el 0-1 abans del
descans. Nico debutava amb
l’Horta i va entrar al camp a la
represa. Ell va aconseguir dos gols
que van decidir. Els locals, anterior-
ment, van reclamar un gol anulat.
Pani va fer l’1-3. L’Horta és 14è. El
Campredó segueix a la cua. 

Deltebre i Ascó disputaven un duel
amb urgència, en la lluita per evi-
tar les compensacions. I el
Deltebre, millorant actuacions pre-
decents, va sumar una victòria
amb doble valor amb els gols
d’Ismail, al primer temps, i de
Camarero i Abraham al segon. El
Deltebre agafa aire mentre que
l’Ascó (1 punt de 9) es complica.
280 minuts sense marcar.

Moment Màgic La Sénia, imparable Remunten amb deu

AMETLLA-S BÀRBARA 2-1

Triomf de 7 punts
VILALBA-BATEA 0-4

Pas de líder

FLIX-ROQUETENC 1-0

Val el gol d’Oleguer

J I MARIA-OLIMPIC 1-1

Gol fantasma

CAMPREDÓ-HORTA 1-3

Nico, debut i gols

DELTEBRE-ASCÓ 3-0

Duel de necessitat

* Ametlla-S Bàrbara: tensió quan Calafat, un
cop expulsat, va tenir una reacció denuncia-
ble amb el delegat local. Tot va quedar amb
això i al final va haver molta esportivitat.

Calafat es va disculpar i la Cala va acceptar-
ho: ‘res més a dir’. Però el Santa va impugnar

el partit posteriorment per baixa mèdica
d’Arnau, que va jugar 2 minuts. El jugador té
el parte mèdic i està donat d’alta del dia 9.
Malgrat comunicar-ho al Santa, aquest tira
avant amb una impugnació que ‘no servirà’.
Això ha molestat als caleros, després de no
pendre cap mesura una vegada es van accep-

tar les disculpes de Calafat.

QUARTA CATALANA

El líder Pinell, amb qui torna a jugar Pachan, va em-
patar a Roquetes. Tot i no jugar com a l’inici, segueix
puntuant. La segona plaça està més que oberta. La
Galera, que l’ocupa, va descansar. El Bot és ara tercer
a dos punts dels galerencs. El Catalònia, quart, a qua-
tre. S. Jaume, que es va veure sorprès pel Benissanet,
a cinc. L’Arnes a sis i té un partit pendent que és clau,
contra la Galera (dia 1 d’abril. 20.30 h).

Apassionant segona plaça
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ELS CRACS DE LA  JORNADA 24

ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Nacho Pérez
R Bítem

Toni Sánchez
Aldeana

C. Herrero
J i Maria

Chimeno
Ulldecona

Edgar
R Bítem

Àlex 
Batea

Magí
Perelló

Oleguer
Flix

JOAQUIN CELMA

Top secret
*Entrenarà Fabregat a l'Ascó la temporada propera? Tornarà Teixidó com mànager ge-

neral a la Rapitenca? Les respostes, la següent setmana. Diré molts secrets d'ells.
*El nou jugador de l’Horta Nico havia tingut cinc propostes de Tercera catalana i dos

de segona. I Chimeno, el crac de l’Ulldecona, va ser temptat pel Amposta, la resposta va
ser contundent: "No".
* Catalònia, Remolins-Bítem, Camarles, Ampolla i Alcanar tenen un final de tempora-

da amb un de calendaris molt difícil. Ull que que poden baixar fins a cinc equips de la
nostra zona. Última jornada, morbo total: Jesús Catalònia-R. Bítem, igual amb un empat
se salven tots dos. 

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: CD TORTOSA

Tenia el millor equip de la
Segona catalana per a l'as-
cens que, de moment, es
podria aconseguir en la
promoció. El nou mister,
David ‘Cuquet’ està invic-
te, amb quatre victòries
seguides. Bona senyal, i
diuen que hi ha millor
ambient al vestidor. El meu
pronòstic és que es farà la
promoció. 

Pulsacions de la jornada
*Una comissió d'entusiastes encapçalats per Miguel Agusti, que va ser jugador de l’Alcanar
(encara em recordo quan jugava amb melenes) estan preparant el centenari, per al 2019.
*Inaudit: un jugador de la Riera, a Alcanar, va jugar un minut quan Tània, l'àrbitre, l’havia
expulsat. L’Alcanar recorrerà.
*Són els tres millors golejadors de la Segona catalana, cap d'ells va estar al rànquing dels
deu millors golejadors, la temporada passada. Dilla va fer 14 gols i ara en porta 23. Adrià,
de l’Alcanar, 13 i en aquesta 22. Chimeno 9 i ara 23. La temporada passada van fer entre
els tres 36 gols i en aquesta porten 69. Gairebé el doble. Són uns cracs.
*És molt difícil, a veure si endevinen la resposta: quin entrenador de Terres de l'Ebre porta
40 anys entrenant? O sigui, 4 dècades i segueix en actiu. I no és ni Fabregat ni Teixidó. La
setmana vinent dono la resposta.
*Rècord curiós: el Roquetenc porta 85 partits jugats a camp contrari, en les últimes cinc
temporades, i no ha empatat ni un partit a zero.
*Rècord Guiness aquesta temporada a l’Aldeana: 18 jugadors han marcat. Què els dóna el
seu mister, Toni, espinacs?.

GOLEJADORS

JUGADOR

Becerra (Amposta)
Taranilla (J i M)
Cuenca (J i M)
Callarisa (Amp)
Gallego (J i M)
Ike (J i M)
Peke (Rapitenca)
Guiu (Rapitenca)
Genis (Torred.)
Àlex Forés (Rapit.)
Javier (Vilaseca)
José Mari (J i M)
Àngel (Rapitenca)
Gustavo (Amposta)
dominguez (Vilase)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1A CATALANA
Nº

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

GOLS JUGADOR

dilla (Gandesa)
Chimeno (Ull)
Adrià (Alcanar)
Mochi (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)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

23
23
22
19
16
15
12
11
10
9
9
9
9
9
8

GOLS 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)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

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

GOLS

EQUIP

La Sénia

Bot

L’Ametlla

Batea

Pinell

S Jaume

la Galera

J i Maria

Camarles

Amposta B

Perelló

Tortosa

Aldeana

R Bítem

S Bàrbara

Flix

Móra la Nova

Arnes

Catalònia

deltebre

Horta

Roquetenc B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DARRERS 
Nº

16

15

15

14

14

14

13

13

13

12

12

12

12

12

11

11

10

10

9

9

9

8

P EQUIP

Tivenys

Ulldecona

J i Maria B

Rapitenca

Catalònia

Alcanar

Gandesa

Roquetenc

Vilalba

la Cava

Ascó B

Camarles B

Corbera

Ampolla

Benissanet

ebre escola

Olimpic

Godall

Campredó

Amposta

Ginestar

Xerta

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

6 PARTITS
Nº

8

8

7

7

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

4

3

3

2

1

1

1

0

PJUGADOR

Isaac Casanova
Fran Reolid
dani Benaiges
Cristian Arasa
Leandro Rovira
Carlos Ferreres
david Cosido
Pau diez
Toni Ondozabal
dani Iniesta
Cristian Regolf

46
45
38
28
23
20
20
20
20
15
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CATALÒNIA
Nº P.

2

4
2

3
7
1
10

G. JUGADOR

Sergi Grau
david Ramirez
Roger Santaella
Mario 
Ferran Roig
eric Fernandez
Jordi Llaberia
Raimon Fosch
Guillem Navarro
Josep Vilanova
Jaime Llorente 

41
40
36
35
32
29
24
20
18
15
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CD LA CAVA
Nº P.

3
2

9
1
11

3
1
6

G.

JUGADOR

Agustí Fornós
Jordi Vilanova
Àlex Almestoy
Joan Aubanell
Miquel Adrià
eloi Almestoy
enric Suñé
Kiko
david Bes
Adrià
Alejandro 

69
60
56
27
26
22
22
19
17
14
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF BATEA
Nº P.

43
8
1

1

8

6
4
3

G. JUGADOR

Paquito
Àlex
Pau Tomàs 
Tino
Joel Rodriguez
Ramon
Josep Marti
Manu
Pani
edu Roig
didac Labòria

38
37
35
35
31
26
22
22
17
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE CAMPREDÓ
Nº P.

9

2
2
1

1

1
2
1

G.

JUGADOR

Pau Valmanya
Sergi Bel 
Josep Llaó
Jota 
Aaron Navarro
dani Bel
Victor Bartolomé
Carlos escrichs
Miguel Reverté
edgar Bartolomé
Andreu Borràs

46
44
39
39
35
26
23
20
20
16
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD R BÍTEM
Nº P.

2

6
3

15
3

G. JUGADOR

Raul Garcia
‘Mochi’
Yassin 
Victor Calsina
Ives Quintana
Abdouyale
Sergi Galera
Moha
Albert Arnau
Gerard Marsal 
Aleix Salvadó

43
41
41
31
24
22
17
16
15
14
13

CD TORTOSA
P.

19
3

4
1

1
7
2
3

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

enrique Chimeno
Albert  Castell 
Yassine
Jan esteller
José Ramon 
Roberto
Ivan Abat
Pau Castro
davide Bisegilie
Manel Vizcarro
Josep Forcadell

77
41
40
29
29
26
23
18
16
16
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF ULLDECONA
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

Josep Uliaque
didac Rius
Sergi Auré 
Robert López
Josep Reverté
david Moya
Àlex Alegre
Fran Corella 
Àngel Hernàndez
Pau Sanchez
Marc Garcia

49
43
43
38
29
25
24
20
15
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE ALDEANA
Nº P.

6
6

13
1
2
8

1

7

23
3
2

1
4

1

1

G.

JUGADOR

Jaume Gumiel
Javier  dilla
enric Ubalde
Pere Martínez
Albert Soldevilla
Cristan Vallès
Josep 
Genís Navarro
Jaume Guiu
Joan Batiste
david Rojas

57
49
39
33
30
28
24
19
17
17
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF GANDESA
Nº P.

6
23
1
2

4
1
1
3

G.

JUGADOR

Sergi Callau
Manel Llambrich 
Jordi Llaó
Sergi Brull
edgar Pasto
Xavi Callau
Pepe
Albert Faura
Froi
Robert 
Àngel Balfegó

35
33
30
30
29
29
23
19
19
18
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

SCER AMETLLA
Nº P.

9

13

1

7
1
9
1
1

G.

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI  SEGONA I TERCERA CATALANA  (1) EQUIPS MÉS EN FORMA

ELS CRACS DE LA  JORNADA 24
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte  

Pinell-Catalònia (16h)
Camarles-Benissanet

(16.30 h)
Ebre E-Arnes (16h)

Roquetenc, descansa
diumenge 

Amposta-la Galera
(12h)

S Jaume-Bot (17h)
Xerta-Tivenys (17h)

RESULTATS

20a jornada 4a catalana 

Roquetenc-Pinell  2-2

Tivenys-Amposta 3-2

Catalònia-Camarles  6-2

Benissanet-S Jaume    2-2

la Galera       descansava

Bot-Ebre E 4-1

Arnes-Xerta 6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 42 9 46

2. la Galera 45 22 37

3. Bot 60 37 35

4. Catalònia 45 27 33

5. S Jaume 36 27 32

6. Arnes 40 29 31

7. Amposta 35 26 30

8. Roquetenc 34 35 27

9. Tivenys 35 44 22

10. Ebre E 28 38 19

11. Camarles 30 48 12

12. Benissanet 19 61 6

13. Xerta 21 68 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Santpedor-S Andreu

Sabadell-PB Lloret

S Gabriel-At. Prat

Guineueta-Molins Rei

S Pere-Tortosa Ebre

Fontsanta-F Júpiter

Pardinyes-Porqueres

S Eugenia-C Clar

RESULTATS

22a jornada 

At Prat-Fontsanta   3-1

S Andreu-S Eugenia   1-2

F Júpiter-Pardinyes    1-3

Tortosa E-Guineueta   2-1

Porqueres-Sabadell  1-3

PB Lloret-S Pere     2-8

Molins-Santpedor 12-0

C Clar-S Gabriel              1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 77 9 59

2. S Pere 85 27 52

3. S Gabriel 70 22 51

4. Molins Rei 75 24 48

5. At Prat 69 27 44

6. Tortosa E 53 49 39

7. Pardinyes 49 42 36

8. Fontsanta 39 37 34

9. E Guineueta 43 52 31

10. C Clar 50 55 26

11. Porqueres 54 48 26

12. S Andreu 32 47 21

13. S Eugenia 35 67 17

14. Santpedor 24 97 13

15. F Júpiter 24 105 5

16. PB Lloret 39 110 4

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa E-la Cava

Gandesa-S Bàrbara

J i Maria-Rem Bítem

Olimpic-Alcanar

Sant Jaume-Horta

Ulldecona-Aldeana

Alcanar-Ginestar

RESULTATS 

19a jornada

Ginestar-Ulldecona 0 - 6

Aldeana-S Jaume s u s

S Bàrbara-Alcanar 3 - 4

Olimpic-J i Maria 5 - 3

Alcanar-la Cava 2 - 7

Horta-Tortosa Ebre 24/3

R Bítem-Gandesa 8/4

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 161 26 57

2. la Cava 127 29 52

3. S Bàrbara 75 36 38

4. Alcanar B 81 40 35

5. Tortosa E 63 89 30

6. Olimpic 63 89 30

7. Ulldecona 60 52 29

8. Horta 47 46 27

9. Rem Bítem 32 67 16

10. J i Maria 34 81 15

11. Aldeana 37 77 14

12. Ginestar 32 83 13

13. Gandesa 36 65 12

14. S Jaume 9 119 0

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-la Sénia

Aldeana-Catalònia

Tortosa-Amposta

J i Maria, descansa

Ametlla-Vinaròs

Perelló-Roquetenc

Rapitenca-Canareu

RESULTATS

17a jornada 

Tortosa, descansava

Canareu-Amposta 0-3

Roquetenc-J i Maria cc

La Sénia-l’Ametlla 3-1

Rapitenca-Aldeana 1-3

Vinaròs-Perelló 3-0

Catalònia-Alcanar 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 73 21 4 5

2. Vinaròs 41 20 4 0

3. Amposta 56 19 3 7

4. Rapitenca 50 30 3 0

5. Alcanar 42 34 2 6

6. Catalònia 47 49 2 2

7. Tortosa 43 42 2 1

8. J i Maria 27 27 2 1

9. Roquetenc 26 24 1 8

10. la Sénia 27 67 1 3

11. Canareu 10 27 9

12. Perelló 26 52 8

13. Ametlla 15 71 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Sénia-l’Ametlla (17h)
Flix-Corbera (18.30 h)

diumenge 
Aldeana-Ginestar (11.45h)
S Bàrbara-Roquetenc (16h)
Ascó-Campredó (16.30h)

Olimpic-Vilalba (17h)
Batea-Deltebre (17h)

Perelló-J i Maria (17.15h)
Horta-M Nova (18h)

RESULTATS

24a jornada, Tercera catalana  

M Nova-Aldeana 2-3

Ametlla-S Bàrbara 2-1

Campredó-Horta 1-3

Flix-Roquetenc 1-0

J i Maria-Olimpic 1-1

Deltebre-Ascó 3-0

Vilalba-Batea 0-4

Ginestar-la Sénia 2-6

Corbera-Perelló 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 24 81 37 53

2. Ametlla 24 54 28 50

3. S Bàrbara 24 67 46 44

4. Aldeana 24 58 40 42

5. Perelló 24 53 34 41

6. Roquetenc 23 48 27 41

7. Flix 24 44 34 39

8. Corbera 24 48 40 37

9. Vilalba 24 39 38 36

10. La Sénia 24 48 32 36

11. M Nova 24 50 38 36

12. J i Maria 24 41 56 32

13. Olimpic 23 42 38 30

14. Horta 24 31 57 25

15. Deltebre 24 40 43 24

16. Ascó 24 39 58 21

17. Ginestar 24 27 93 7

18. Campredó 24 27 98 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Cambrils-Hospitalet (16.30h)
la Riera-Rem Bítem (17h)

diumenge 
Ulldecona-Canonja (12h)

la Cava-Roda Berà (16.30h)
Valls-Catalònia (16.30h)
Tortosa-Torreforta (17h)
R Bonavista-Godall (17h)

Gandesa-Camarles (17.30h)
Ampolla-Alcanar (18h)

RESULTATS

24a jornada, Segona catalana

Canonja-Tortosa 1-2

Torreforta-Gandesa 3-3

Rem Bítem-R Bonavista4-2

Hospitalet-Valls 0-1

Camarles-Ampolla 3-0

Alcanar-Riera 2-3

Godall-la Cava 1-1

Roda Berà-Cambrils 1-4

Catalònia-Ulldecona 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 24 74 17 55

2. Tortosa 24 50 27 52

3. Valls 24 51 35 52

4. Ulldecona 24 41 35 39

5. Gandesa 24 44 30 37

6. la Cava 24 46 38 37

7. Riera 24 34 31 37

8. Roda Berà 24 41 43 33

9. Camarles 24 40 41 33

10. Catalònia 24 32 30 32

11. Rem Bítem 24 36 44 31

12. Torreforta 24 35 34 30

13. R Bonavista 24 36 40 27

14. Alcanar 24 48 55 26

15. Hospitalet 24 24 36 24

16. Ampolla 24 24 48 22

17. Canonja 24 22 37 21

18. Godall 24 18 75 9

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó va veure trencada,
al camp de l’Europa, la
ratxa de tres jornades
sense perdre, rebent un

gol després de 330 minuts.

PRÒXIMA JORNADA 
Palamós-Santfeliuenc
Masnou-Granollers

Gavà-Terrassa
Vilafranca-Europa

Ascó-Peralada (diu 12h)
Muntanyesa-Rubí
S Andreu-Sabadell

Morell-Júpiter
Figueres-Prat

Cerdanyola-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 30 18 11 1 54 21 65
2. Gavà 30 15 11 4 52 30 56
3. Vilafranca 30 16 6 8 54 41 54
4. Muntanyesa 29 15 6 8 37 25 51
5. Europa 29 13 11 5 44 24 50
6. Sabadell 30 14 8 8 42 28 50
7. S Andreu 30 12 8 10 36 31 44
8. Manlleu 30 13 3 14 33 36 42
9. Júpiter 30 12 5 13 44 48 41
10. Figueres 30 11 7 12 38 29 40
11. Cerdanyola 30 11 7 12 41 39 40
12. Ascó 30 9 9 12 26 37 36
13. Peralada 30 8 11 11 39 43 35
14. Palamós 30 8 11 11 38 46 35
15. Granollers 30 9 7 14 38 45 34
16. Terrassa 30 10 3 17 29 52 33
17. Santfeliuenc 30 8 8 14 34 48 32
18. Rubí 30 8 7 15 29 43 31
19. Morell 30 7 6 17 24 47 27
20. Masnou 30 6 7 17 30 49 25

Tercera divisió RESULTATS
30a jornada, Tercera divisió
Santfeliuenc-Masnou 0-4
Júpiter-Palamós 1-2
Granollers-Gavà 1-3
Prat-Vilafranca 1-0
Europa-Ascó 2-0
Manlleu-Muntanyesa 2-1
Rubí-S Andreu 0-1
Terrassa-Figueres 1-0
Peralada-Cerdanyola 1-1
Sabadell-Morell 2-1
Recup. Rubí-Morell 4-1

PRÒXIMA JORNADA 
Vilaseca-Balaguer

Lleida-Rapitenca (dissa 16h)

Reddis-Vilanova

Santboià-J i Maria (diu 12h)

Castelldefels-Viladecans

Catllar-V Alegre

Amposta-Terrassa (diu 17h)

Igualada-Torredembarra

Suburense-S Ildefons

RESULTATS

24a jornada, Primera catalana

Torredemb.-Suburense 1-1

Terrassa-Reddis 3-1

Viladecans-Catllar 4-1

V Alegre-Igualada 1-0

S Ildefons-Lleida 2-1

Rapitenca-Amposta 5-0

J i Maria-Vilaseca 2-0

Vilanova-Santboià 2-1

Balaguer-Castelldefels 1-2

Primera catalana

Una acció del partit Europa-Ascó, de diumenge passat. 
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilanova 24 50 24 47

2. Castelldefels 24 49 28 45

3. Santboià 24 49 21 44

4. Balaguer 24 36 22 44

5. J i Maria 24 43 25 41

6. Igualada 24 36 27 39

7. Suburense 24 38 31 38

8. Lleida 24 36 29 38

9. S. Ildefons 24 51 29 38

10. V Alegre 24 43 40 36

11. Vilaseca 24 29 25 34

12. Rapitenca 24 36 37 34

13. Terrassa 24 23 32 30

14. Viladecans 24 35 51 27

15. Reddis 24 25 45 24

16. Amposta 24 31 55 20

17. Torredembarra 24 21 50 12

18. Catllar 24 18 78 3

Derrota
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By: Joaquin Celma

XX

AVUI: SERGI JOSÉ, JUGADOR DE LA UE RAPITENCA

40 «M’il.lusiona tornar a jugar a casa»
DESPRÉS DE SET ANYS PER LA COMUNITAT VALENCIANA

By: Joaquin Celma

Va tornar el fill pròdig
després de la seva etapa
al Vinaròs, Borriana i
Gandia. Ha madurat, és
millor jugador. S'ha fet
fort. Però segueix sent
el mateix: un tros de pa.
Ha tingut bona escola
amb tres bons entrena-
dors Teixidó, Fabregat,
Garcia Sanjuán i ara
Nando. Arriba per que-
dar-se.
Pregunta: Qui t’ha
recolzat més en el fut-
bol?
Resposta: El meu pare,
m’ha fet ser més ambi-
ciós. 
P: Què és una mare?.
R: Ho és tot. Una de les
raons perquè les que he
tornat a la Ràpita és per
la meva mare, Josefa.  
P: El teu lema de la
vida?.
R: Tenir salut i ser feliç.
P: Què és la vida?
R: Una aventura que
s'ha de viure.
P: La teua passió?
R: Futbol,   família i
amics. 
P: Què t’agraden,
morenes o rosses?.
R:Morenes i rosses. 
P: Tens núvia?
R: No, ara estic solter.
P: Has plorat en un par-
tit de futbol?
R: Sí, el dia del descens
de la Rapitenca contra el
Prat. Vam empatar 0-0 i
havíem de guanyar. 
P: Quan marques un
gol, tens un miniorgas-
me?
R: Sensacions diverses.
Normalment, de molta
alegria. En ocasions
poden ser de ràbia o
impotència si l'entre-
nador no ha comptat
amb tu o també quan
no estàs content amb la
teva actuació.  
P: Què és el més humà
que has viscut en un
terreny de joc?.
R: Un cop em vaig
lesionar i l'equip con-
trari, pel facebook, es
van interessar pel meu
estat.
P: Un vici?
R: Pendre 4 cafès al dia. 
P: Hi ha crisi de valors o
econòmica?.
R: Les dues. Econòmica
es nota en tots els
ambits. I també penso
que de valors. Jo sóc
d'una generació que
anàvem a buscar els
amics per les cases per
jugar. Avui els nens
juguen a casa amb el

mòbil o l'ordinador.
P: Els teus millors amics?
R: Salva, Pere, Maian,
Armand, Josep Pere i
Manel Sol. Només un
juga a futbol. 
P: El sexe, és perjurat
abans d’un partit?
R: Jo crec que és bo per
soltar una mica d’adrela-
dina, sempre vas més
relaxat.
P: Vas començar a jugar
tard?.
R: Jo era nedador i com-
petia, vaig començar a
jugar a futbol quan era
aleví de segon any. 
P: La natació és el milor
esport?
R: És un esport molt
complet, on treballes tot
el cos. No hi ha cap
posició antinatural, el
que passa és que és un
esport rutinari, una mica
avorrit potser. 
P: Debutes amb el pri-
mer equip de la
Rapitenca amb Teixidó?
R: Sí, al camp del
Vilanova. Feia il.lusió
després d’haver anat
pujant categories amb el
club de la teua població.
Vam perdre 2-1. Vaig
estar tres temporades al
primer equip amb grans
companys com Luso
Delgado (ara al
Còrdoba), Carlos
Gilabert, Lozano, Raül
Teixidó, Pedregosa... les
dues primeres vaig jugar
molt poc, la tercera ja
vaig jugar més, amb
Fabregat.
P: Has evolucionat molt
com a jugador?
R: Crec que si, ho noto
partit rere partit.
M'agrada aprendre de
cada entrenament, de
cada entrenador; amb
Teixidó vaig arribar a
entrenar sis dies de la
setmana, més el partit.
Els dilluns entrenàvem
els que menys havíem
jugat, els dimarts era
voluntari i després la
resta de la setmana
entrenàvem amb molta
intensitat. Els dissabtes
ens quedàvem a xutar a
porteria.  
P: Va ser dur el descens?
R:Un descens sempre és
dur i, sent de casa, enca-
ra més. A Fabregat li
agrada jugar bon futbol
i potser va voler morir
amb les seves idees.
P: Deixes la Rapitenca?
R: Em volia fitxar el
Tortosa però vaig anar a
l’amposta d'Angel

García. Ell va portar
jugadors de Tarragona i
a l'agost em diuen que
no compten amb mi. El
meu company Jaime
se’n va anar a La Cava i
jo al Vinaròs. Estava a
1a. Regional. Vam acon-
seguir l'ascens i vaig
marcar 16 gols. Renovo
però em lesiono. Em
truca Fabregat al gener
per anar a l'Amposta i
jugo des de febrer fins a
final de temporada.
Torno a Vinaròs, tinc
d'entrenador a Javi Prats
i faig 22 gols. La lliga
següent en marco 21 i
vaig agafant confiança.
En la meva quarta tem-
porada preparen un
gran projecte amb
jugadors com Xisco
Nadal, que havia jugat
al Vila-real i el Llevant,
Manel Subirats, o Àlex
Forès. Però arribem a
desembre, anàvem
líders, i no ens podien
pagar. Ens vam salvar
perquè teníem 41 punts.
P: Reps una oferta del
Castelló, de Tercera divi-
sió?
R: Acabaven de signar a
Ruben Negredo (germà
de l’actual jugador del
València). Arribo a
Castàlia i el primer equip
estava entrenant. A l'a-
cabar l'entrenament
anem cap a les oficines,
estava el director tècnic i
el president.
L’entrenador, Calderé,
no va pujar ni a les ofici-
nes, així que decideixo
no signar i acabo la tem-

porada al Gandia, a la
Preferent, on marco 10
gols. Posteriorment,
m'incorporo al Borriana
on he fet 11 gols, abans
d'arribar a la UE
Rapitenca. 
P: Tornes a casa.
R: Després de 7 anys, ja
diversos aficionats m'ho
preguntaven: "Quan
tornes?". Els meus
amics i família tenien
ganes de veure’m ja una
altra vegada amb l'e-
quip de casa. De fet, el
dia del "debut" contra
el Balaguer, entre amics i
família, van venir més
de 20 persones. Estic
molt content d'haver
pogut tornar a casa.
M’il.lusiona.
P: El teu pare va ser pre-
sident?.
R: Sí, és un apassionat
de la Rapitenca. Es va
presentar juntament
amb el meu tio Casiano
i Pedro (gent de futbol).
Jo no volia que fos però
a ell li feia il·lusió. No es
penedeix de res però
segur que ara faria les
coses diferents. El que
recordo és que en
aquells anys es va fer
una gran feina a la base
del club. 
P: Parla’m dels teus
entrenadors.
R: Teixidó, molt profes-
sional, divertit, per a un
jugador nou imposa
molt, però l’has de
conèixer. Llegia els par-
tits en els primers deu
minuts: "Avui guanya-
rem 1-0. Avui perdrem

1-0". I encertava gaire-
bé sempre. 
Fabregat molt professio-
nal, un boig del futbol,   
de vegades s'implicava
tant que es posava amb
els àrbitres si tenia desa-
cord o veia que perjudi-
caven a l’equip. Jo l’he
vist trencar tres mòbils o
en un rondo dir-li a un
jugador que no posava
intensitat: "surt del
rondo i fes abdominals".
Garcia Sanjuan, tamnbé
un gran professional
que li agrada tenir la
pilota com a proposta,
com Nando i Fabregat,
també llegia molt bé els
partits. 
Nando té moltes coses
de Fabregat i m'agrada
la seva proposta de
jugar. Amb la suma de
Teixidó, Fabregat,
García Sanjuan i Nando
tindríem segur un entre-
nador de primeríssim
nivell.
P: T’agradaria ser entre-
nador? 
R: Tinc el primer nivell.
Per a futbol base potser
però en un vestidor amb
jugadors amateurs
cadascun és d’una man-
era i, a hores d’ara,  ho
veig més lluny. Crec que
és molt més complicada
la parcel.la de la gestió
emocional, que la tècni-
ca. No sé, no m’ho he
plantejat encara.   
P:Què prefereixes, tenir
un bon entrenador o un
bon equip?.
R: Amb un bon entrena-
dor es fa un bon equip.

P:Quin és el millor juga-
dor de les Terres de
l'Ebre amb què has
jugat?.
R: Gustavo, Raúl
Teixidó, Carlos Gilabert i
Àlex Forés.
P: Has ajudat en alguna
ocasió a un company
que ho necessitava?.
R: Un cop, a un sopar
d'equip, el capità va
portar la seva nòvia i ens
la va presentar. Un amic
que va venir al sopar ens
va dir que aquesta noia
no podia ser la seva
nòvia, doncs una setma-
na abans es ficava al llit
amb un altre amic seu.
Al final es va descobrir el
pastís i vam dir-li dies
després. Penso que el
vam ajudar i que ho
necessitava.
P: Hi ha ‘capos’ en un
vestidor?.
R: De vegades, és
necessari tenir una
referència, un capità, ja
que un entrenador o un
directiu no poden solu-
cionar una qüestió deli-
cada. Llavors, és bo que
puguin existir jugadors
més experimentats sem-
pre que pensen en equip
i no només amb ells.
P: Si un nen se t'acosta i
et diu: si us plau dóna'm
un consell per ser bon
futbolista, quin seria?.
R: Treball, humilitat,
constància i disciplina.
P: És una droga el fut-
bol?.
R: Per a mi, sí. Quan era
més jove deia que em
retiraria als trenta. Em
falten tres anys per arri-
bar-hi i ara no penso en
fer-ho. Crec que a
aquesta droga seré
addicte tota la meva
vida.
P: El teu jugador favorit?
I a qui t’hi sembles?.
R: El meu jugador favo-
rit és Messi. M'encanta
Aduriz i crec que per
l'estil de joc em sembla-
ria més a Llorente. Clar,
salvant les distàncies.
P: Tens defectes? 
R:Molts.
P: De quin equip ets?.
R: Rapitenca i Barça.
P: El jugador és egoista.
Tu ho ets?.
R: Un sempre mira el
rendiment per un
mateix. En aquest sentit,
potser sí que ho sóc.
Però penso en equip i
que les victòries o les
derrotes són de tots.
P: T’agrada jugar o

guanyar?.
R: Jugar i guanyar.
P: Quin ritual segueixes
abans d’un partit?.
R: Cap. Per dir-te alguna
cosa, posar-me crema a
les cames.
P: Et prepares els partits
individualment?.
R: Intento saber si el
central contrari treu la
pilota jugada o va millor
per dalt; si és ràpid, si no
ho és, per després bene-
ficiar-me d'aquesta
informació.
P:Hi ha silencis o crits en
els descansos?.
R: Depèn de com va el
partit. Jo crec que ha de
parlar només l'entrena-
dor.
P: Si t’insulten en un
partit, com reacciones?
R: Si un central és dur,
em motiva més. Em faig
més fort. Insults? No
estic pendent però els
ambients hostils, també
motiven més.
P:Què passa si perds un
partit?.
R: Si perdo no miro mai
la classificació, fins que
tornem a guanyar.
P: El partit més calent?
R: A Palamós, aficionats
locals van saltar al camp
a manca de cinc minuts
pel final.
P: T’han primat alguna
vegada?
R: Sí, per guanyar. Però
vam perdre.
P: Els companys més
presumits del vestidor?
R: Xavi Marqués i Peke.
P: El més timid?
R: Òscar. 
P: El més ‘caxondo’?
R:Miguel Gasparin.
P: Un gol bestial?
R: Al camp de l’Onda,
des de 35 metres.
P: Compta’m alguna
anècdota?
R: Un cop a Vinaròs em
vaig trobar a un àrbitre
en el Carnaval, ens xiu-
lava el següent diumen-
ge i va dir-me que seria
un empat. I així va ser.

PROPER: 

JAUME ESTEVE
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El dimarts dia 15 de març a
l'Institut Joaquin Bau es van
signar 7 convenis de col·labo-
ració amb entitats o clubs
esportius de Tortosa.
Aquest fet s'emmarca dins del
Pla Català d'Esport a l'Escola a
l’institut i implica al J. Bau, al
Departament d'Ensenyament,
a la Delegació d'Esports i a
Entitats i Clubs Esportius de la
ciutat. Es tracta d'un fet histò-
ric, ja que, si bé alguns dels clubs ja col.laboraven històricament amb el Bau, com el Club de Rem, el
Centre d'Esports Tortosa d'Handbol,  el Club Natació Tortosa, o el Club Bàsquet Cantaires, els altres
tres, UEC Tortosa, Club Tennis Taula i el Club d'Escacs, és el primer cop que ho fan, arribant tot ple-
gat a 7 convenis de col.laboració. L'objectiu és apropar els clubs i entitats esportives locals als alum-
nes de l'Institut J. Bau per que puguin gaudir d'una oferta poliesportiva,  fent que les entitats donen
a conèixer el seu esport.   “Volem tambè, ajudar als esportistes d'elit a compaginar sense problemes
els seus estudis amb la pràctica esportiva, a partir d'aquests vincles”. 

Signatura de convenis de 
col.laboració esportiva

ENTRE L’INSTITUT JOAQUIM BAU I SET ENTITATS DE TORTOSALES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (83-60)

L'equip sènior masculí, que van rebre a un potentíssim F.C.Barcelona. Tot i intentar-ho, al gran
joc ofensiu del barcelonins que es va imposar per 1-3 amb parcials (15-25, 25-19, 23-25 i 12-
25). Per altra banda, el sènior femení, va rebre al Sant Celoni. 3-2 amb parcials (25-17, 18-25,
23-25, 26-24 i 25-6). El juvenil masculí i cadet van rebre al C.V.Sant Martí. Tots dos equips van
perdre. El juvenil per 0-3 amb parcials (21-25, 23-25 i 26-28) i el cadet per 1-3 amb parcials
(18-25, 15-25, 25-21 i 20-25). Per altra banda, el juvenil i cadet femení, es van desplaçar al
camp de l'Hospitalet. L'equip juvenil, va aconseguir imposar-se per 1-3 amb parcials (25-21,
8-25, 20-25 i 16-25) i el cadet va perdre per 3-0 amb parcials (25-16, 25-22 i 25-15).

Jornada negativa
C VOLEI ROQUETES

Un huracà a Ferreries
Després d’un partit ajustat
front al Salou l’equip de Les
Vinyes del Convent C.B
Cantaires s’enfrontava a casa
amb un incòmode La
Parròquia Sama Vilanova
que venia de perdre al seu
camp davant del BAM.
L’encontre es presentava
intens i lluitat durant els dos
primers quarts, on la intensi-
tat d’ambdós conjunts es
reflectia al marcador, amb un
primer període de 16/14 i un
segon de 22/18.
Les Vinyes del Convent C.B
Cantaires sabedor de ser un
millor conjunt en teoria, sor-
tia convençut de donar un
cop damunt la taula els dos
quarts restants. Amb dina-
misme en defensa i atacs
amb molt ritme, a més de la
superioritat sota les taulers, i
una concentració que deixa-

va el tercer quart en un
25/13 i un últim quart en
20/15.
S’acabava el partit en un +23
per a l’equip roig (83-60).

L’aportació de la plantilla va
ser: Sandy Jr 25, King 17,
Riverol 16, Novovic 16,
Galera 4, Miro 3, Pitarch 2,
Archimede, Fortuño y el
Junior Àlex Albacar.
La següent jornada l’equip
visitarà al C.B Grup Barna B
de la ciutat de Barcelona, un
partit molt important per al
CB Cantaires Tortosa per si
vol optar a les posicions per
jugar el Play-Off d'ascens.

L’Also Casals Cantaires
Sots25 va perdre 82-72 con-
tra el CB Teresianes
El Júnior Masc. va caure
derrotat enfront la Salle Reus
per 60-33.
La noticia positiva de la jor-
nada la va posar el Cadet
Femení que va guanyar 66-
49 enfront el CB Naturfit

FUTBOL FEMENÍ. PREFERENT

L'Amposta Lagrama va perdre a Sagunt contra el Morverdre
(26-25) en un partit marcat per les imprecissions, tant en
atac com en defensa, i on la desconexió que va haver-hi a la
segona part, quan al minut 16 el resultat era de 23 a 17, des-
pres d'acabar la primera part amb un 12 a 11, va decantar la
victòria de part de l'equip valencià. Tot això, que als ultims 5
minuts va existir un parcial de 2 a 7, acabant els 60 minuts
amb una derrota per 1 gol de diferencia. Destacar els 11 gols
de Joana Rieres i les bones intervencions de Marta Gálvez.

El Tortosa-Ebre va guanyar el Guineueta (2-1) en un partit en què
les visitants es van quedar amb nou al minut 75. Les ebrenques
es van avançar al minut 5 gràcies a un gol d’Àngels, però la
Guineueta va empatar minuts abans del descabs gràcies a un
llançament de falta de Vero. A la segona meitat, les locals van
aprofitar un rebuig de Vico i Àngels per establir el 2 a 1 al mar-
cador al minut 55, resultat amb el qual es va arribar al final del
partit. Foto: Futfem.

Derrota de l’Amposta Lagrama  (26-25)

Victòria del Tortosa Ebre,
davant la Guineueta (2-1)

A la dissetena jornada d'handbol Primera
Catalana sènior femenina, grup A, que inte-
gra un total de vuit equips de la província i
resta de Catalunya, l'HC Perelló ha aconse-
guit l'accés directe a la segona fase (d'as-
cens) després d'haver guanyat absolutament
tots els partits. L'última victòria va ser aquest
passat dissabte a casa contra el Tarragona
CH, per 29-21. 

Accés a la segona fase, amb tots els partits guanyats
HC PERELLÓ

HANDBOL

Infantil  Femení. H. Cooperativa Sant Boi  23 (11) - C.E. Tortosa 16 (5). Vintena jornada del cam-
pionat i cinquena derrota de les noies entrenades per Georgina i David. Infantil  Masculí: C.E.
Tortosa 24 (15) - C.H. Sant Llorenç – Sant Feliu de Llobregat “B” 25 (15). A la recta final de la tem-
porada, els infantils tenen dificultats per sumar punts a la classificació. Cadet  Femení H. Gavà “B”
19 (10) - C.E. Tortosa 21 (6). Una primera part amb el balanç ofensiu més pobre del que portem
de competició, però va haver reacció a la represa. Cadet  Masculí C.E.H. BCN Sants UBAE 32 - C.E.
Tortosa 24. Sènior Femení. C.E. Tortosa24 (12) - H. Gavà 30 (15).
Sènior Masculí “B”. C.E. Tortosa 37 (18) - La Salle Montcada “B”28 (14). Després de dues jorna-
des consecutives perdent, el sènior masculí B es retroba amb la victòria enfront d'un equip situat a
mitja taula de la classificació.
7ª JORNADA DE MINI-HANDBOL
El passat dissabte dia 12, al Pavelló Firal, es va realitzar la setena jornada de minihandbol on hi van
participar 18 equips compresos entre les categories de prebenjamí, benjamí i aleví. 
En categoria prebenjamí es va imposar l’equip de l’Escola Ferreries a l’Handbol Perelló, distanciant-
se aquest primer en el primer lloc de la classificació. En categoria benjamí, per la seva banda, el
Ferreries 2 va guanyar al Cinta Curto masculí i, en categoria aleví, els equips del Ferreries masculí i
femení van disputar una final molt disputada on els nois es van imposar a les noies en les dues parts
per un diferència mínima de gols, fet que deixa la classificació de la categoria força ajustada.
La propera jornada es disputarà el dia 9 d'abril.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

El passat dissabte, es va
celebrar a Eindhoven,
Holanda, el Campionat de
Taekwondo catalogat com
a G-1, Duch Open i  en la
categoria Sènior i amb el
pes -80Kg, va participar en
Genis Gisbert, del Club
Taekwondo Alfaro
d’Amposta, representant a
la selecció Espanyola,
guanyant el primer com-
bat contra el Portuguès
Miguel Angeló Bardó de
nascut el any 1990, i al
segon  va estar eliminat
per al Turc Sari Yunus,  sots
campió del mon 2011 i
nascut al 91. Bona prova
per a Genís, amb 17 anys,
que ara ja esta sumant
punts per les properes
olimpíades de Tokio

Més
notícies

Avui divendres a les 22 h tindrà
lloc la XII Festa de l’Esport Aldeà
al pavelló Poliesportiu
Municipal.

XII Festa de
l’Esport aldeà

AVUI DIVENDRES
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Maridatge

Vi Negre jove  temperatura 14-16º

Truita de carxofa confitada 
amb ceba tendra

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 8 carxofes
• 6 ous ecològics
• 3 cebes tendres
• Oli
• Sal

PREPARACIÓ:
• Comencem netejant les carxofes, treien les fulles externes,
fins que en quedi la part més tendra i talleu-ne les puntes
perquè us quedin els cors. Si convé, amb un ganivet petit
traieu el borrissol de dins, encara que si les carxofes són de
les primeres de la temporada, no solen tenir. 
• Tallem cada carxofa per la meitat i cada meitat la tallem en
3 o 4 trossos, depenent de la grandària de la carxofa. Els tros-
sos no han de quedar massa prims. 

• Posem les 6 cullerades d’oli en una paella, que posarem al
foc. Quan l’oli esta calent aboquem les carxofes i baixem el
foc, salem i deixem fer uns 5 minuts amb la paella tapada. 
• Afegim les cebes tendres, tapem la paella i deixem confitar
a foc molt fluix, tot remenant-les de tant en tant. El fet de ta-
par la paella és important, ja que les carxofes s’aniran confi-
tant amb l’oli i el mateix vapor que farà la paella. 
• En un bol debatem els ous, salem i afegim les carxofes es-
corregudes i barregem bé. 
• En una altra paella posem un xic d’oli i quan esta calent
aboquem la barreja d'ous i carxofes, deixem quallar per una
banda, girem la truita amb l’ajut d’un plat o d’una tomba-
truites i coeu-la per l’altre costat, sense que quedi massa fe-
ta. Hauria de quedar melosa.

Bon profit! 

Hi ha algun plat més socorregut que la truita? Creiem que no. És un plat fàcil de fer, ràpid i com-
plet. Podem fer truita farcida d’aquells productes de temporada que més ens agradi. Podem trobar
la carxofa als nostres mercats des de Novembre fins al mes d’Abril, com estem en plena tempora-
da és el moment d’aprofitar per degustar-les de la manera que més us agradi.

PROPIETATS DE LA CARXOFA
La carxofa és bona per als problemes digestius i metabòlics, gràcies a la fibra soluble que aporta.
Així, és depurativa, regula el trànsit intestinal i enforteix el sistema immunològic. També és bona per
les cefalees (mal de cap) i per controlar el colesterol, pels mucílags i també pels flavonoides, que a
banda són antioxidants i estimulen el cor. També protegeix el fetge i contribueix a la seva recupe-
ració en casos de malalties hepàtiques. Afavoreix la funció biliar gràcies als àcids cafeic, oleic i lino-
leic i l’àcid cafeoilquínic estimula producció de bilis. Per aquesta raó, els que tinguin pedres a la
vesícula se n’haurien d’estar de menjar carxofes. Aquests àcids, juntament amb la fibra, també són
responsables de la reducció del colesterol, i disminueixen la pressió arterial i prevenen l’arterioscle-
rosi. La carxofa també redueix el nivell de sucre a la sang. Atenció mares lactants: la carxofa dis-
minueix la producció de llet.



DIVENDRES 18 DE MARÇ DE 201622 www.mesebre.catserveisdiarimés
ebre

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112

SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
De matinada hi haurà restes de núvols que minvaran a primera hora del matí, sobre-
tot al nord-est. Al terç sud estarà mig o molt ennuvolat tot el dia. A la resta del país
estarà poc ennuvolat, si bé al final de la jornada arribaran bandes de núvols alts i mit-
jans per l'oest i sud del país. Independentment, a partir de migdia creixeran nuvolades
al Pirineu, Prepirineu i al nord-est que deixaran el cel localment molt ennuvolat.

Precipitacions
Al Pirineu i Prepirineu oriental i a l'interior del nord-est se n'esperen precipitacions en
forma de ruixats aïllats a la tarda. A més, no es descarta alguna precipitació de matina-
da a l'extrem nord-est. Seran d'intensitat feble, i puntualment moderada a la tarda.
Acumularan quantitats minses o poc abundants. La cota de neu voltarà els 1200
metres.

Temperatures
La temperatura mínima baixarà lleugerament, llevat del terç sud on pujaran lleugera-
ment. Pel que fa la màxima pujarà lleugerament, tret del terç sud on seran semblants.
La temperatura mínima es mourà entre els -5 i 0 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre els -2
i 3 ºC a la depressió Central i al prelitoral central i entre els 3 i 8 ºC a la resta del preli-
toral i al litoral, puntualment més altes a l'extrem sud. La màxima oscil·larà entre els 7
i 12 ºC al Pirineu, Prepirineu i a l'altiplà central i enter els 11 i 16 ºC a la resta.

Visibilitat
Al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-est la visibilitat serà regular o dolenta a la tarda
i en moment de ruixat. A la resta del país serà bona en general.

Vent
El vent bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del component nord fins a mig
matí i del component sud a partir de llavors. Al litoral nord, el vent bufarà fluix amb
cops moderats de component nord i est fins al vespre.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

15º
Mínima

7°
MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Evita possibles conflictes en les teves relacions
sentimentals o amb els teus fills. Avui serà millor
per a tothom que cedeixis una mica i evitis els
enfrontaments directes. 

El treball  i també  les teves aficions  cobraran  un
major  interès  per a tu. Amb els teus fills  o subor-
dinats l’esforç serà extra. Ves amb compte amb
els excesos alimentaris que venen. 

Taure
20/4 al 19/5

No et dispersis i cuida les teves coses per no
extraviar-les. Estàs una miqueta  despistat, i així  et
pot  portar  algun disgust. Estaras en plena forma
per començar a fer exercici. 

Avui podràs treure molt partit dels teus recursos
econòmics i també del teu treball. La situació
comença a millorar una mica per a tu.  És millor
estar sa per dins que aparentar-ho per fora.

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs  bones notícies  en tots  els àmbits.
Aprofita  el moment  per tractar de fer realitat
els teus  plans, però no acceptis qualsevol
cosa.

Aprofita  els moments de solitud  per buscar solu-
cions als problemes i per deixar sortir la teva
gran  inspiració. Avui és el dia  per realitzar  acti-
vitats  intel·lectuals.

Cranc
22/6 al 21/7

Busca la forma de crear nous projectes , però
no perdis  de vista  el que de veritat  vols.
Envolta’t de gent  que et pugui  aportar  algu-
na cosa.

Estàs en  un moment  clau  per al teu  pro-
grés  professional, però  tracta  de negociar
correctament. Viuràs una època de bonança
econòmica. 

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs  molta sort  en viatges ,escrits  i tot  el
relacionat  amb l’estranger. És possible  fins  i
tot  que  et surti  un viatge  molt  profitós  per
a tu.

Aquari
20/1 al 18/2

Estàs  en una etapa  molt favorable  per a l’a-
mor  i per  trobar  gent  encantadora. Tens  un
atractiu natural  que aquest  dies es veurà
potenciat.

Verge
23/8 al 21/9

Descarta  pors  i enfronta  les coses ,com
més  clarament  ho facis  serà millor. No és
recomanable  que surtis  molt de  casa  si no
vols posar-te malalt.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs vivint moments transcendentals en les
teves  relacions  de parella, i per  això  has  d’ac-
tuar  amb molta  cautela. Pensa bé que és  el que
necessites.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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

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

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

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

EMPRESA 
IMMOBILIARIA

Busquem comercial
autònom amb vehicle
propi per gestionar car-

tera d'immobles
INTERESSATS ENVIAR

CURRICULUM :
info@stanza.es 

VARIS Ñ

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

RELAXÑ 

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per

Francisca

TORTOSA

Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).

160m2 amb cotxera,
tota exterior amb

terrasses, parquet cli-
matitzat, xemeneies

de llenya als 2
salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.

Tel. 670 268 632

Venc apartament
Riumar (Delta de
l'Ebre). A 5 minuts
platja. 70m2, 2 habi-
tacions, 2 WC, cuina,
salon-menjador,

terrassa. Bon preu.
Tel. 650940151

TORTOSA
Es necessita senyora
interna per atendre
dues persones grans
(no dependents). Edat
entre 30 i 50 anys,
amb carnet de con-

duir. Alta a la
Seguretat Social. 

Tel. 609 346 879

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

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

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL

SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis

més!
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AQUESTA NIT A LES 22H A CANAL TERRES DE L'EBRE

Avui visitarem la Segona Volta
amb l'Anna i Salva Balart. El
motiu? Conèixer un dels mercats
de segona mà del nostre territori
i trobar una cadira o butaca per
costumitzar per a Més Personal. I
sabeu que? - L'hem trobat!

La Segona Volta és una associació
sense ànim de lucre que es dedica
a la recuperació i venda de pro-
ductes de segona mà. Funcionen
a base de donatius, és a dir, la
gent els dóna les coses que ja no
utilitza i ells, després d’una revisió,
neteja i, si cal, una petita repara-
ció, els posen a la venda a la seva
botiga a preus molt assequibles.
També organitzen tallers on es pot
aprendre a reparar o transformar
objectes que s’han fet obsolets,
per donar-los una ‘segona volta’.
Un cop al mes organitzen un mer-
cat de segona mà, per a particu-
lars, on sempre hi ha molt d’am-
bient. Volen evitar que es llencen
objectes que estan bé i que una
altra persona podria fer servir.
Com diu Margarita Wessels, a la
Segona Volta hi ha un ‘nucli dur’
de 3 socis, Sònia, Sisco i ella, que
treballem cada dia a la nau.
També hi ha una desena de perso-
nes que els ajuden i que col·labo-
ren en la selecció de la roba, el
transport i muntatge de mobles,
el Racó del Cafè, els tallers, els
mercats, etc.
Cada primer diumenge del mes
de 10h a 13.30h organitzen un
mercat de segona mà per a parti-
culars. El proper serà el 3 d'abril i
cada tercer dissabte del mes de
17h a 20h es fa un taller de
manualitats amb materials reci-
clats, obert a tothom. El proper
serà dissabte 19 de març i es faran
bosses i carteres de brics, sama-

rretes i botelles reciclades.
Sempre hi ha moltíssima feina per
fer per tant es necessiten més
mans. Així que si algú té ganes de
col·laborar, no dubteu en contac-
tar, a la botiga, al correu
lasegonavolta@gmail.com o
pel Facebook.
Els últims minuts del programa els
dedicarem a reciclar objectes que
tothom tenim a casa. Ja veureu,
és sorprenent el que s'arriba a fer
amb uns guants de goma per
netejar i un tetra brik de sucs!

Més Personal: La Segona Volta 

ACTUALITAT

«FEM DE ‘FILTRE’ ENTRE LA GENT I LA DEIXALLERIA»

Imatges de la visita amb Anna i Salva Balart a l’associació. Imatge de la butaca gentilesa de la Segona Volta i costumitzada per Anna Balart.
Podeu veure tots els programes de Més Personal a: www.canalte.xiptv.cat/mes-personal


