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Commoció per l’accident d’un autocar a l’AP-7, al terme de Freginals. 13 estudiants mortes, de diversos països
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El dia passat 17 de març, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), el grup mediambientalista DEPANA (Lliga per la Defensa del
Patrimoni Natural), 17 ajuntaments de les Terres de l’Ebre, EMDs i Consells Comarcals, van presentar conjuntament un conten-
ciós administratiu al Tribunal Suprem de Madrid en contra del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprovat pel Consell de
Ministres el passat 8 de gener. Aquest contenciós pretén que s’acabe derogant aquest pla hidrològic que deixa un cabal al tram
final del riu Ebre insuficient. És la primera vegada que aquestes dues organitzacions socials (PDE i DEPANA), Ajuntaments i Consells
Comarcals de les Terres de l’Ebre que representen, treballen conjuntament en la defensa del tram final del riu Ebre i el Delta. ‘Hi
ha més ajuntaments i Consells que ens donen recolzament, però el fet que els terminis fossin tan curts els ha impedit aprovar-ho
en ple o en juntes de govern per adherir-se oficialment al contenciós administratiu’.                                       Foto: Mariano Cebolla

Presentat el contenciós administratiu contra el Pla Hidrològic de l’Ebre

Ahir dimecres, la informació de darrera hora deia que els forenses del Departament de Justícia han identificat per l’ADN les tres últimes víctimes italianes de l’accident. Un cop com-
pletada la identificació científica de les 13 noies que van perdre la vida, ja no queda cap víctima mortal al tanatori, i la totalitat de les víctimes, un cop identificades, han estat entre-
gades a les seves famílies. Pel que fa al nombre de ferits en l’accident de Freginals, el Departament de Salut informa que (ahir a migdia) hi havia 19 persones ingressades (1 pacient
en estat crític, 4 en estat greu i 14 menys greus) en diferents hospitals. El pacient em estat crític és el conductor de l’autocar, que continua ingressat a Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa. Setmana negra, que ha tingut continuïtat amb l’atemptat de Brusel.les, de dimarts. P3 i 4
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Els diputats del grup parlamentari Junts pel Sí Meritxell Roigé i Ferran Civit van
assistir dimarts al ple extraordinari monogràfic de Flix sobre la situació de l’em-
presa Ercros. Els diputats van voler mostrar el seu suport al ple davant l’anunci
de l’imminent tancament de l’empresa. Un tancament que suposaria “una greu
afectació per a Flix degut al volum de la població que hi treballa”, segons apun-
ta Roigé. L’empresa Ercros sempre ha tingut una “importància estratègica” dins
el municipi, assegura la diputada, que afegeix que des del grup parlamentari
“farem el possible per ajudar-los amb tot el que estigui  a les nostres mans”.
'Celebro que Flix hagi decidit plantar cara a la impunitat social, mediambiental i
laboral d'Ercros. La deslocalització que vol fer Ercros no és per qüestions econò-
miques sinó d'imatge. No es pot permetre que una empresa responsable d'ha-
ver contaminat durant molts anys aquesta zona vulgui fer-se un rentat de marca
marxant sense assumir cap responsabilitat', ha declarat Civit, per part seva. 'El
que s'està vivint a Flix amb Ercros és un avís del que li pot passar a Catalunya
d'aquí a un temps sinó introduïm canvis en el cicle productiu i econòmic. Ara
tenim l'oportunitat de començar a revertir la situació, ajudant i facilitant els mit-
jans per fer de Flix la punta de llança d'un nou model productiu, energètic i
econòmic de Catalunya', ha conclòs.

Junts pel Sí dóna suport a Flix davant l’anunci de 
l’imminent tancament de l’empresa Ercros

Actualitat

La Presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, va expres-
sar dimarts el suport de tota la comarca a l’Ajuntament de Flix davant la difícil
situació en la qual queda aquest municipi i l’ar̀ea nord de la Ribera pel tancament
de la fab̀rica d’Ercros i el tractament que aquesta empresa ha donat al territori,
anunciant inversions a altres punts de l’Estat mentre abandona les instal·lacions de
la històrica fab̀rica de Flix i els problemes ambientals que ha ocasionat la seva acti-
vitat durant gairebe ́ 120 anys. L’acte “per dir PROU a Ercros” i  per reclamar “un
futur” per la zona,  va suposar el tancament de tots els comerços locals i va mobi-
litzar bona part dels veïns del poble, que es van aplegar a l’ajuntament i a la plaça
per mostrar la seva indignació per la “deslocalització encoberta” d’Ercros. El sen-
timent és tambe ́ de “traïció”, despreś que Ercross anunciés una inversió de 28 ME
a la planta electroquímica que té a Sabiñańigo. La presidenta comarcal es va posar
a disposició de l’Ajuntament de Flix en les seves demandes.

El Consell Comarcal, al costat de l’Ajuntament de Flix
per fer front a la “deslocalització encoberta” d’Ercros

Una delegació d'Esquerra Republicana formada per alcaldes, regidors, mili-
tants i representants parlamentaris va participar dissabte al tall de la carrete-
ra N-340 del Perelló per reivindicar la gratuïtat de l'Autopista A-7 al seu pas
per les Terres de l’Ebre. L’alcalde del Perelló, Ferran Cid, es va mostrar satis-
fet de la mobilització i va reivindicar l’alliberament dels peatges com la millor
solució per reduir la mortalitat que pateix aquesta via: ‘Aquesta és millor solu-
ció que no pas omplir la N-340 de rotondes i altres actuacions que vol por-
tar a terme el govern espanyol’. 
'La N-340 és una de les grans vergonyes de l’estat espanyol i una mostra que
necessitem un nou model de mobilitat en aquest país, que confio que arri-
barà amb la República catalana. Ens cal una via més rapida i més segura que
eviti tantes morts i que estigui lliure de peatges. L’AP-7 ha de servir com a via
de comunicació nacional i internacional i la N-340, com a via pel territori', va
dir el diputat republicà de Junts pel Sí al Parlament, Ferran Civit. El senador
d’ERC Miquel Aubà, va denunciar que ‘els diferents governs espanyols no
han fet cas de les demandes reiterades del territori i han fet una gestió nefas-
ta de les infraestructures’; per això es va  comprometre a portar aquesta rei-
vindicació a Madrid per tal de trobar una solució: ‘La nostra força és la gent
que es manifesta i davant de l’obvietat dels accidents que hi ha a la N-340,
tard o d’hora ens hauran de fer cas. Mentre no es faci l’A-7 la solució passa
per aixecar peatges’, va declarar. 

Ferran Cid: ‘Ara per  ara  la millor solució per reduir la

mortalitat de la N-340 és l’alliberament dels peatges’

Actualitat

Editorial
Una setmana dramàtica i amb mostres de solidaritat

Encara estem en estat de xoc davant d'aquest horror. Des del Més Ebre el nostre més sincer condol. També volem agrair, el que en moments tan durs,
caracteritza el nostre tarannà. Ens referim a les diverses mostres de solidaritat que, aquests dies, han fet eclosió arreu del territori, tant pel que fa a les xar-
xes socials, que es van mobilitzar a l'hora de demanar voluntaris per donar sang, com per les diferents persones anònimes, que es van presentar voluntà-
riament, en qualitat d'intèrprets, per agilitzar, a l'inici, el contacte entre els ferits i familiars, l'assistència a les víctimes i els familiars en el reconeixement
dels cadàvers, durant les entrevistes amb els Mossos i els professionals de l’Institut de Medicina Legal i Forense, i també pel fet d'estar a la disposició dels
afectats que volen agilitzar tots els tràmits judicials vinculats a l’accident. També expressem la nostra condemna i total rebuig pels atemptats terroristes a
Bèlgica així com el nostre més sincer condol i solidaritat amb les víctimes i familiars.

El senador Miquel Aubà i el diputat al Congrés Jordi Salvador s’han reunit amb l’alcalde de Flix, Marc Mur, i el
tinent alcalde Francesc Barbero, per donar-los a conèixer les iniciatives parlamentàries que ha presentat Esquerra
Republicana a les Corts espanyoles. Aubà ha registrat una moció que es debatrà a la Comissió de Medi Ambient
del Senat en què s’insta el Govern espanyol a convocar de manera immediata el plenari de la Comissió de
Seguiment del Pla de Restitució Territorial, i a finalitzar totes les obres i actuacions pendents de descontamina-
ció de l’embassament de Flix i del Pla de Restitució, fixant un calendari d’execució, les partides pressupostàries
necessàries i totes les garanties de seguretat i qualitat. També ha presentat quatre preguntes sobre les previsions,
el calendari i les accions que pensa emprendre el Govern espanyol per finalitzar les obres pendents. Aubà, des-
prés de recordar que fins ara només s’han celebrat una reunió de la Comissió de seguiment l’any 2013, ha mani-
festat que ‘hi ha un gran malestar als municipis afectats, perquè al retard de les obres i les actuacions pendents
s’hi ha sumat la investigació sobre Acuamed i la manca d’informació del Govern espanyol’. El senador també ha advertit que ‘de res haurà servit el que s’ha
fet fins ara a Flix si no es finalitzen totes les accions pendents. Exigim responsabilitat i celeritat al Govern espanyol per complir els seus compromisos i acabar
totes les actuacions pendents, tant a Flix com amb el Pla de Restitució’.  El diputat Jordi Salvador ha presentat una Proposició no de Llei sobre la viabilitat de
Covestro i Ercros, i la reactivació econòmica del sector industrial a la demarcació de Tarragona. La Proposició es debatrà a la Comissió d’Indústria, Energia i
Turisme del Congrés. Salvador demana ‘mantenir l’ocupació en aquestes comarques tan castigades per l’atur mitjançant un Pla de reindustralizació’. Segons
el diputat, ‘Ercros no té cap excusa per no continuar mantenint la inversió a Flix. No pot ser que una empresa que fa 117 anys que treballa aquí deixi els pas-
sius ambientals que ha generat i marxi de rositas deslocalitzant-se dins del mateix Estat o de la Unió Europea per seguir fent la mateixa activitat. Això no té
cap justificació i, per tant, cal posar tota la pressió política, mediàtica i social per poder revertir la situació’. D’altra banda, l’alcalde de Flix, Marc Mur, ha mani-
festat que ‘l’estratègia d’Ercros de voler deslocalitzar de manera premeditada la planta de Flix per potenciar-ne d’altres és una irresponsabilitat social i ètica.
Aquest rentat d’imatge que vol fer Ercros marxant de Flix com si res no hagués passat, sense assumir la responsabilitat del llegat ambiental que ens deixa, és
una vergonya que no podem permetre, i esperem que no tingui la complicitat de la resta d’administracions’, ha afirmat Mur.

Ofensiva d’Esquerra per la finalització de les obres pendents de Flix i del Pla de
Restitució, i per aturar el tancament d’Ercros
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Les primeres notícies de diu-
menge al matí obrien una
setmana negra. “Un acci-
dent greu d'autocar ha dei-
xat diversos morts i ferits a
l'AP-7 dins el terme munici-
pal de Freginals. L'avís del
sinistre s'ha rebut pels vol-
tants de les sis del matí al
quilòmetre 333 de l'AP-7,
entre Ulldecona i Amposta.
Segons les primeres informa-
cions, l'autocar –que anava
en sentit Barcelona- ha per-
dut el control, ha travessat la
mitjana i ha bolcat en sentit
sud, col·lidint amb un altre
vehicle”. Era el principi. La
notícia, amb la confirmació
de 13 estudiants mortes,
començava a tenir trans-
cendència internacional, per
la seua magnitud i el nombre
de víctimes. Les mostres de
consternació no es feien
esperar. L’alcalde de
Freginals, Josep Roncero, es
va mostrar “trastornat” i
“consternat” pel greu acci-
dent d’autocar. “És un dia
molt trist, perquè sembla que
ja tenim 13 morts confirmats
i és gent jove”. Les mostres
de condol començaven,
mentre un dispositiu d’e-
mergència es posava en
marxa, amb total solidaritat
de la gent de l’Ebre.

L'Hotel Corona de Tortosa es
va convertir des de primera
hora del matí de diumenge
en el centre neuràlgic des
d'on s'organitzava l'operatiu
d'atenció a les víctimes de
l'accident. El President de la
Generalitat, Carles
Puigdemont; el conseller
d'Interior, Jordi Jané, el rector
de la Universitat de
Barcelona, Dídac Ramírez; i el
ministre d'Interior, Jorge

Fernández Díaz, són algunes
personalitats que es van des-
plaçar a la capital del Baix
Ebre per participar en la coor-
dinació de tasques.
"La proves d'anàlisis de
droga i d'alcoholèmia al con-
ductor van donar negatives.
Tot i així, un error humà s'a-
punta com a causa de l'acci-
dent". Aquestes eren parau-
les del ministre d'Interior,
Jorge Fernández Díaz. Dilluns

s’informava que dels 24 ferits
en l’accident de l’AP-7 conti-
nuaven ingressats, un en
estat crític i sis greus. Joves
d’entre 20 i 34 anys de fins a
13 nacionalitats diferents, a
més del conductor de l’auto-
car, que, a hores d'ara, conti-
nua greu a l’UCI. Les mostres
de condolença són unàni-
mes, així com les concentra-
cions solidàries i respectuoses
per les víctimes. La tarda de

dilluns, es desactivava la fase
d'emergència del Procicat
per l'accident a Freginals, un
cop identificades les 13 vícti-
mes mortals. Les imatges i els
testimonis són dramàtics.
Un Erasmus amb viatge a
València per conèixer les
Falles: "És molt trist que
estudiants que venien d'un
gran dia no tornessin a
casa", deia Hans, un supervi-
vent de l'accident, que agraia
també “al president de la
Generalitat el suport que
estem rebent, i també el de
tota la gent en general”.
El primer ministre d'Itàlia,
Matteo Renzi, va aterrar la
tarda de dilluns a l'aeroport
de Reus i es va desplaçar a
Tortosa, en el que va ser una
visita privada per la seva rela-
ció personal amb la família
d'una de les víctimes, segons
fonts del Govern, que ha
insistit en el fet que no es
tractava de cap viatge oficial.
Mentrestant, tota la
maquinària d’emergència
seguia en marxa en els cen-
tres hospitalaris de Tortosa,
d'Amposta i a Tarragona,
com també al Tanatori on
arribaven els familiars de les
víctimes. La matinada de
dimarts es van completar els
tràmits per tal de repatriar el
cos d'una de les tretze vícti-
mes de l'accident d'autobús.
Així ho va autoritzar la jut-
gessa que porta el cas,
segons ha informat el TSJC.
El jutjat d'instrucció número
3 d'Amposta, dimarts, conti-
nuava amb les tasques d'i-

dentificació de la resta de víc-
times mortals del sinistre, i és
que cal complir amb els pro-
tocols de seguretat jurídica
que marca la llei, la qual cosa
és indispensable per a l'auto-
rització de la repatriació dels
cossos. També es coneixia
dimarts que Rajoy i Margallo
no s'han posat en contacte
amb el Govern per interes-
sar-se per l'accident. Fonts de
l'executiu català lamentaven
que no s'estiguin fent més
gestions per agilitzar la repa-
triació dels cadàvers.

(continua a la plana 4)

Commoció per l’accident a l’AP-7, 
al terme de Freginals

Cronologia d’un
accident tràgic.

Un autocar que tornava de les Falles amb estudiants d’Erasmus va travessar la mitjana i va bolcar, col.lidint amb un altre vehicle 

13 estudiants mortes, de diversos països. Setmana negra, amb gran solidaritat ebrenca

L’accident de l’autocar es va produir a l’AP-7, al terme de Freginals, la matinada de diumenge.

cedida

ACTUALITAT

“Els forenses, ahir

dimecres, van

identificar per

l’ADN les tres

últimes víctimes

italianes de

l’accident. Un cop

completada la

identificació

científica, ja no

queda cap víctima

mortal al

Tanatori. Han

estat 

entregades a les

famílies”
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Setmana tràgica
L’estat del conductor ha empitjorat, és la única persona que resta en estat crític

(ve de la plana 3)

Identificades
Ahir dimecres, la informació
de darrera hora deia que els
forenses del Departament
de Justícia han identificat per
l’ADN les tres últimes vícti-
mes italianes de l’accident.
Un cop completada la iden-
tificació científica de les 13
noies que van perdre la vida,
ja no queda cap víctima
mortal al tanatori, i la totali-
tat de les víctimes, un cop
identificades, han estat
entregades a les seves famí-
lies.

19 persones ingressades,
una d’elles en estat crític

Pel que fa al nombre de
ferits en l’accident de
Freginals, el Departament
de Salut informa que (ahir a
migdia) hi havia 19 persones
ingressades (1 pacient en
estat crític, 4 en estat greu i
14 menys greus) en dife-
rents hospitals. Des de l'últi-
ma actualització, s'ha efec-
tuat l'alta mèdica de l'últim
afectat ingressat a l'Hospital
Sant Joan de Reus. Es pre-
veu que en les properes
hores es podrien donar
algunes altes més. L’únic
pacient crític és el conductor
de l’autocar, que continua
ingressat a Hospital Verge

de la Cinta de Tortosa.
A falta de confirmació ofi-
cial, la causa més probable
de l’accident va poder ser
que es va poder adormir al
volant. 
La solidaritat ebrenca ha
estat la nota dominant de la
setmana amb múltiples
donacions de sang i col.labo-
racions de tota mena, per
ajudar a fer front un sinistre
que ha commocionat el
territori i que ha tingut tras-
cendència mediàtica a nivell
internacional. Un accident
que comporta un abans i un
després i que ha estat l’inici
d’una setmana tràgica que

ha tingut continuïtat amb el
posterior atemptat de
Brusel.les, de dimarts passat.
Dilluns van fer-se minuts de
silenci que també es van
repetir ahir dimecres. (ACN -
ebredigital.cat)

L’equip de govern de
l’Ajuntament de Deltebre
continua treballant per tal
d’aconseguir el dragatge
de la bocana del riu Ebre.
Aquesta vegada, i en el
marc de la Junta de
Govern Local, s’ha donat
el vistiplau al projecte exe-
cutiu per al dragatge de la
bocana el qual dóna les
instruccions necessàries
per tal de poder realitzar
aquesta actuació. El pro-
jecte contempla un dra-
gatge inicial, d’acord a la
situació actual, de 1.200
metres cúbics que ha de
permetre l’accés de les

embarcacions pesqueres i
esportives d’un calat
màxim de 2 metres i els
corresponents treballs de
manteniment. Amb el vis-
tiplau d’aquest projecte
també s’insta a la
Generalitat de Catalunya
a tres actuacions indepen-
dents: la primera, que tra-
meti els permisos corres-
ponents per al dragatge
de la bocana. La segona,
que es faci càrrec del cost
del mateix dragatge i, la
tercera, que en un futur
inclogui el manteniment
del dragatge de la bocana
en el contracte de mante-

niment de la navegabilitat
de l’IDECE. L’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, ha
detallat que “el projecte,
tot i que hauria d’haver-se
impulsat per les adminis-
tracions competents, ha
estat promogut per
l’Ajuntament de Deltebre,
amb la col·laboració de la
Confraria de Pescadors i el
Club Nàutic de Riumar,
per complir amb el reque-
riment de la Generalitat
de Catalunya i iniciar els
tràmits d’autorització per
al dragatge amb els pro-
cessos administratius
correctes que pertoquen,

un fet que no s’havia rea-
litzat mai”. 
Alhora, Soler ha destacat
que “el dragatge de la
bocana del riu Ebre és una
de les actuacions
prioritàries per a
l’Ajuntament de Deltebre.
És per aquest motiu que
estem treballant incansa-
blement i cercant les solu-
cions, amb les administra-

cions competents, per tal
de solucionar un greuge
territorial que no només
afecta a Deltebre sinó que
també als altres municipis
ja que l’accés al riu pot
aportar valor econòmic i
turístic”. L’alcalde, junta-
ment amb membres del
govern municipal, ha
explicat el projecte a la
Confraria de Pescadors de 

Deltebre en una reunió
mantinguda aquesta
mateixa setmana. A partir
d’ara, des de l’equip de
govern s’espera que es
puguin comptar amb les
autoritzacions necessàries
i amb la iniciativa de les
administracions compe-
tents acabar amb aquest
greuge.

L’Ajuntament de Deltebre dóna el vistiplau al
projecte executiu per al dragatge de la bocana del riu

“I demana actuacions a les administracions competents”

ACTUALITAT DEL TERRITORI

Cronologia d’un
accident tràgic.

Ahir dimecres,

quedaven 19

persones

ingressades, una

d’elles en estat

crític

Visita del cap de Govern italià, a l’Hospital Verge de la Cinta, amb Puigdemont i Ferran Bel. A la dreta, mostres de condol. Baix, un dels minuts de silenci.
cedides
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EN UN MINUT

*La Comissió per la reti-
rada dels símbols fran-
quistes de Tortosa, en
col·laboració amb Jóvens
de l’Ebre, ha informat
que va fer dissabte una
acció reivindicativa al
Born Centre de Cultura i
Memòria de Barcelona.
Concretament, van
repartir entre els assis-
tents una postal del
monument franquista
del riu: un “recuerdo de
Tortosa” amb l’explicació
de tots els elements que
conformen l’obra i que
defineixen el seu “caràc-
ter indefugiblement fei-
xista”. A la part del
darrera de la postal, la
Comissió es preguntava
com és que l’Ajuntament
no va portar fins al Born
el monument franquista
més gran de Catalunya,
anant a promocionar els
principals actius turístics
de la ciutat. 
Membres de Jóvens de
l’Ebre, dissabte al Born,
van desplegar també una
pancarta amb aquest
missatge: “lo feixisme no
es consulta”.

Més
notícies

Tortosa i, per extensió, les Terres de l'Ebre, van desembarcar dissabte a Barcelona per pre-
sentar alguns dels seus principals atractius turístics, amb la Festa del Renaixement com a
punta de llança, però també mostrant la cultura i les tradicions de la ciutat i del territori.
Degustació gastronòmica -amb vins i olis com a productes estrella-, exhibició de jota, la
música dels Quicos, l'artesania de la pauma, el passat jueu de Tortosa, la ruta turística vin-
culada a la Tortosa sota les bombes que va descriure Ernest Heminghway, o la lluita del
territori en defensa del riu Ebre, són algunes de les activitats que els centenars de visitants
que avui han passat per les instal·lacions del Born Centre de Cultura i Memòria han pogut
gaudir en una intensa jornada organitzada per la revista Descobrir, el Born i l'Ajuntament
de Tortosa.

Tortosa presenta a Barcelona els seus principals
actius turístics en una jornada festiva al Born

“Ajuntament, empreses i voluntaris participen en un potent acte de promoció de la ciutat”
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Bloqueig viari des d’Alcanar fins al
Vendrell per reclamar la gratuïtat de

l’autopista AP-7
Veïns, transportistes i alcaldes de l’Ebre i del Pacte de Berà es

mobilitzen contra la sinistralitat de la carretera N-340 El Consell Comarcal del
Montsià i el Grup
empresarial cooperatiu
Uni.Co SCCL, a través
de CRESOL Solucions
Energètiques Locals
SCCL i Montsià Actiu,
han signat un conveni
de col·laboració (imatge
de la foto) per imple-
mentar un pla de millora
energètica i telecomuni-
cacions a les empreses
del territori. El servei
consisteix en l’elaboració
d’una diagnosi gratuïta d’eficiència energètica i telecomunicacions i un pla de pro-
postes de millora per part dels professionals de la cooperativa CRESOL Solucions
Energètiques Locals SCCL a totes aquelles empreses que ho sol·licitin a Montsià
Actiu, que en coordina les peticions. 

L’Associació UTOPIA, en col·laboració amb
l’Ajuntament d’Alcanar, organitza la jornada edu-
cativa “NENS NORMALS EN UN MÓN HIPE-
RACTIU”. La jornada, que començarà a les 10 del
matí i durarà fins les 20 h, tindrà lloc el dissabte,
dia 2 d’abril, a l’edifici de Serveis Agraris d’Alcanar
coincidint amb la celebració del Dia Internacional
de conscienciació sobre l’Autisme. Segons han
explicat els membres de la junta de l’associació
UTOPIA, l’objectiu d’aquesta jornada és reflexio-
nar sobre el fet que “els pares tendim a anar sem-
pre de pressa per les exigències de l’entorn això fa que traslladem la nostra superactivitat
als fills. De vegades, fa que no ens parem a pensar en allò que realment necessiten els nos-
tres fills”. Remarcar la necessitat de confirmar assistència a ASSOCIACIÓ UTOPIA: 642
776 252 , o al correu electrònic: associacioutopia@gmail.com.

Alcaldes
de l’Ebre, del Pacte de Berà i el moviment veïnal han demanat aquest dissabte des
d’Alcanar fins al Vendrell la gratuïtat de l’autopista com a solució a la sinistralitat i als
col·lapses a l’N-340. En plena operació sortida de Setmana Santa, centenars de perso-
nes han tallat el trànsit a l’N-340 al Vendrell, al Perelló i a les Cases d’Alcanar, ocasio-
nant cues quilomètriques.  A més, quatre marxes lentes de camions han circulat per
l’autopista i per la carretera. Els alcaldes esperen que el lema de la mobilització, ‘Prou
morts! N-340 Solucions Ja! Prou Peatges’, arribi a Madrid. Segons ACN, l’alcalde del
Vendrell, Martí Carnicer, ha denunciat que la gratuïtat de l’AP-7 es podria aplicar de
forma immediata i ha advertit que, si la situació continua igual, es faran més mobilit-
zacions. A diferència del Vendrell, la mobilització al Perelló ha anat acompanyada d’un
ruixat que ha caigut amb força en alguns moments del tall de trànsit a la nova roton-
da de l’N-340, on s’han agrupat veïns dels municipis de l’Ebre i els seus alcaldes coberts
amb paraigües. L’alcalde del Perelló, Ferran Cid, ha explicat abans de començar la
manifestació que la idea és “anar tots units” per un objectiu comú: “evitar més morts
i evitar el màxim d’accidents possibles”. Per la presidenta del Consell Comarcal del
Montsià i regidora d’Alcanar, Carme Navarro, la mobilització també ha mirat de “posar
de manifest el rebuig al silenci de les administracions estatals”, que fins ara només ha
respost a les queixes sobre la sinistralitat de la via projectant onze rotondes en el tram
d'Alcanar fins a l’Hospitalet de l’Infant. “Les han aplicat perquè és el més econòmic”,
s’ha queixat Cid, que no vol entrar en polèmica sobre “rotondes o autovies” perquè
considera que la solució immediata és l’aixecament de barreres. La mobilització al
Perelló ha començat amb un minut de silenci per totes les víctimes mortals en accidents
de trànsit a l’N-340, ha continuat amb els crits dels manifestants per una “autopista
gratuïta ja” i ha acabat amb els clàxons d’una caravana de camions, que han començat
a marxar lentament com a protesta per l’N-340 en direcció sud un cop restablerta la
circulació a la via tallada pels veïns. Avui dijous tornen els talls de carretera, com cada

Impuls de la competitivitat per a les
empreses del Montsià

Utopia organitza la Jornada Educativa:
‘nens normals en un món hiperactiu’

En col.laboració amb l’Ajuntament d’Alcanar, el dia 2 d’abril

‘A través de l’eficiència energètica i les telecomunicacions’

Amb l'objectiu de donar compliment als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
que han de presidir l'accés a un lloc de treball públic, el plenari del  Consell Comarcal del
Baix Ebre ha aprovat les bases que regularan la contractació de personal per als diferents
serveis comarcals, en règim de personal laboral temporal o interí. Com a conseqüència
d'aquest acord, el ple de la Corporació comarcal ha aprovat la creació de tres borses de
treball per a conductor/a de transport adaptat, per a acompanyant de transport adaptat,
i per a treballador/a social i les bases reguladores per a la selecció d'un auxiliar adminis-
tratiu per a l'àrea d'Ensenyament. 
D'altra banda, el ple ha ratificat una resolució de Presidència d'impugnació contra el Reial
Decret 1/2016 de 8 de gener que aprova la revisió del Pla de Hidrològic de la Conca de
l'Ebre.
Així mateix, el plenari ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a construir el col·lector en alta de connexió dels
Reguers al sistema de sanejament de Tortosa-Roquetes. El cost d'aquest projecte s'estima
en 930.652,70 euros. El ple també ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Institut
Català de l'Acolliment i de l'Adopció i l'ens comarcal per la prestació del servei de l'ICIF
(Institució col·laboradora d'Integració Familiar) en l'àmbit de les Terres de l'Ebre.
Finalment, a proposta de la Comissió informativa comarcal de Gestió Ambiental i Sector
primari, el ple ha aprovat instar al Govern de l’Estat a modificar el procediment de valo-
ració cadastral i a la revisió de la valoració cadastral de les construccions indispensables
per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals ubicades en sòl
rústic, així com, en el seu cas, iniciar d’ofici la devolució d’ingressos indeguts en el con-
junt dels tributs afectats a la pagesia afectada del Baix Ebre. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre aprova
les bases per regular la contractació de

personal temporal 
A través de borses de treball
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*LA SÉNIA: el X
Certamen Internacional
de Bandes de Música
‘Vila de la Sénia’, organit-
zat per l’Agrupació
Musical Senienca (AMS),
ja ha designat el jurat que
haurà d’escollir la banda
guanyadora d’aquesta
edició que se celebrarà el
dia 9 d’abril a La Sénia. El
jurat està format per tres
directors i professors de
banda de renom mun-
dial: Leon J. Bly, de
Hampton, Virginia (EUA);
Oliver Waespi, de Zúrich,
i Voro García, de Sueca,
que refermen el caire
internacional del certa-
men.

*SANTA BÀRBARA: el
dia 15 de març es va dur
a terme la reunió infor-
mativa per tal d’explicar
als pares la informació i
les dates de les colònies i,
a continuació, les inscrip-
cions, que aquest any
han estat un total de 49.

Més
notícies

L'Ajuntament d'Amposta
ha començat a imposar les
primeres multes coercitives
no sancionadores als grans
tenidors d'habitatges buits
a la ciutat, despre ́s que
aquests no hagin justificat
la seva ocupació. En con-
cret, fins el moment se
n'han imposat 10 per un
valor 3.000 euros cadascu-
na, donant un termini d'un
mes perque ̀ els propietaris
justifiquin l'ocupació d'a-
quests habitatges. En cas
de no fer-ho, l'Ajuntament
podra ̀ imposar fins a dos
multes coercitives no san-
cionadores meś. La segona
sera ̀ de 4.000 euros. Si des-
preś d'aquestes tres mul-
tes, el pis continua sense
ser posat a lloguer social,
l'Ajuntament iniciara ̀ l'ex-
pedient sancionador, amb
multes que poden arribar
als 250.000 euros.
L'alcalde d'Amposta,
Adam Tomas̀, ha recordat

que les entitats poden cedir
aquests pisos a la borsa
d'habitatge social que ges-
tiona el departament de
Serveis Socials de
l'Ajuntament d'Amposta
per tal de cedir-lo a les
famílies meś necessitades
de la ciutat o be ́ poden
oferir-lo elles mateixes a
lloguer social. De fet, ha

assenyalat que amb deter-
minades entitats bancar̀ies
ja s'ha arribat a un acord
per anar cedit els seus
immobles i eś per això que,
de moment, el número de
multes coercitives eś més
baix. Actualment, a
Amposta hi ha uns 150
habitatges buits que no
s'han posat a lloguer social.

Les àrees de Comerç i Cultura de l'Ajuntament d'Amposta
acaben de convocar el 5è concurs d'aparadors dins dels
actes de la Vuitena Festa del Mercat a la Plaça, que tindrà
lloc entre el 13 i 15 de maig de 2016. L'objectiu d'aquest
concurs és impulsar l'animació comercial i crear un
ambient festiu per millorar la imatge comercial de la ciutat
durant els dies de la Festa i també els previs. La temàtica
dels aparadors d'enguany és el transport fluvial i el vapor
Anita, en motiu del centenari de l'últim vapor que va
navegar per l'Ebre. Els aparadors hauran d'estar exposats
del 5 al 15 de maig. El jurat assignat per a valorar els apa-
radors els visitaran duran la setmana del 5 al 14 de maig
de 10h a 14h i de 16:30h a 21:00h per fer-ne la puntua-
ció. Les inscripcions seran gratuïtes i hauran de formalitzar-
se: al mateix l'Ajuntament d'Amposta (Àrea de comerç), al
977702306 o al  correu electrònic a: comerc@amposta.cat
Data límit d'inscripció: fins a l'1 de maig de 2016.

L'Ajuntament d'Amposta imposa les
primeres multes coercitives als
propietaris d'habitatges buits

Convocat el concurs
d'aparadors de la 8a Festa

del Mercat a la Plaça

‘Després que no hagin justificat la seua ocupació’

Data limit d’inscripció: 1 de maig
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*FLIX: Coincidint amb la
realització del Ple extraor-
dinari monogràfic sobre
Ercros, de dimarts, a ini-
ciativa de la Unió de
Comerciants de Flix un
centenar d'establiments
comercials de la població
van tancar en senyal de
protesta de les 6 a les 8 de
la tarda.

*MÓRA D’EBRE:
L'Antena del
Coneixement del Campus
Extens de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) a
Móra d'Ebre organitza les
activitats següents en el
període primavera-estiu
2016: Del dia 18 fins al 31
de març, a la sala tempo-
ral d’exposicions “Julio
Antonio”, al c. d’Antoni
Asens, 16: Exposició:
“Minories ètniques xine-
ses -Tibet”. Dia 13 d’abril,
a La Llanterna Teatre
Municipal, a les 18.00
hores: Projecció d’una
pel·lícula en anglès en ver-
sió original

Més
notícies

La consellera de Governació i
Administracions Públiques de la
Generalitat, Meritxell Borràs, va
visitar Móra d'Ebre per conèixer
l'estat actual del projecte de
millora de la seguretat dels
talussos del castell de la pobla-
ció, una obra en què ja s'hi han
invertit 360.000 euros. 
Durant la seua estada, la conse-
llera va poder conèixer de pri-
mera mà els treballs que s'han
fet per millorar la seguretat del
penya-segat existent entre els
castell i el passeig de l'Ebre, una
actuació amb què s'eviten possi-
bles despreniments de material i
roques a l'espai públic. 
L'alcalde de la població, Joan
Piñol, acompanyat d'altres regi-
dors del consistori, va explicar
els detalls del projecte de conti-
nuació de l'obra, uns treballs
valorats en uns 320.000 euros,
que permetrien, entre d'altres
actuacions, la rehabilitació d'una
passera que comunicarà el cas-
tell, situat al capdamunt dels

talussos, amb el Club Nàutic i
l'Aubadera, ubicats a la part més
baixa.
Meritxell Borràs va recollir les
peticions del consistori morenc i
va assegurar que "és evident
que aquesta obra s'ha d'aca-
bar", tot i reconèixer les dificul-
tats econòmiques de les admi-
nistracions per poder cobrir el
pressupost. 
La consellera va remarcar, però,
la voluntat d'executar els tre-
balls pendents, ja que es tracta
d'una actuació que "aporta
seguretat a tot el sector" i, alho-
ra, "contribueix a recuperar
aquest veritable balcó de
l'Ebre", en referència al passeig
de l'Ebre, el principal carrer
beneficiari de les obres.
Per la seua part, l'alcalde, Joan
Piñol, va manifestar que el con-
sistori ja disposa del 50% del
pressupost de les obres de la
segona fase, "però encara ens
falten 170.000 o 180.000 euros
per cobrir el cost del projecte".

Piñol va explicar que l'execució
de la primera fase de l'obra ja va
suposar un "alleujament" per a
l'Ajuntament, ja que ha implicat
garantir la seguretat de les per-
sones i les propietats del sector
afectat. 

Segons nota de l’ajuntament
morenc, la segona fase afectarà
un tram de 160 metres lineals en
la recuperació del camí existent
entre la zona del castell i la plaça
de Bous i en la protecció del
talús.

Móra d'Ebre demana ajut a la consellera de Governació per
completar l'obra dels talussos del castell

‘L’Ajuntament ja disposa del 50% del pressupost de la segona fase, però encara ens falten uns 180.000 euros’

Una ampla representació de parlamentaris del
territori de gairebé tots els colors polítics, tant del
Parlament de Catalunya com de les Corts
Espanyoles (Congrés i Senat), i tanmateix de repre-
sentants del món local (ajuntaments de la Ribera
d'Ebre i altres comarques veïnes, Consell Comarcal
de la Ribera d'Ebre i Diputació de Tarragona) assis-
tiren dimarts 22 març al Ple extraordinari convocat
pel Consistori de Flix. També hi eren presents representants del comitè d'empresa d'Ercros i del teixit
associatiu i econòmic de Flix. Aquesta sessió plenària fou dedicada íntegrament a la situació creada des-
prés de l'anunci de l'empresa Ercros de destinar inversions i potenciar la producció de clor a la planta
de Sabiñánigo i les probables inversions a la factoria de Vila-seca. Prèviament, la Junta de Portaveus de
l'Ajuntament de Flix ja va redactar i divulgar una nota manifestant el malestar i la indignació provoca-
da per aquestes noves iniciatives d'Ercros que ignoren i discriminen la planta de Flix.

El Ple de Flix referma el malestar per les noves
iniciatives d’Ercros: ‘són discriminatòries’

‘Indignació general’
La Terra Alta pot  arribar al 100%
d’ocupació turística durant  els dies
centrals de la Setmana Santa de
2016 segons les dades recollides
per l’Observatori Turístic del
Consell Comarcal de la Terra Alta.
L’ocupació turística a la Terra Alta
durant els primers dies de la
Setmana Santa (de dilluns 21 de
març fins dijous 24) arriba a hores
d’ara al 61%. En canvi, durant la segona meitat de la setmana els establi-
ments tenen un 96% de reserves tancades. Destaca durant aquest dies la
important oferta enoturística que la comarca posa a l’abast dels seus visi-
tants amb amplitud d'estades a cellers i recorreguts guiats relacionats amb
l’enoturisme i la cultura del vi. Així mateix, els quatre establiments hote-
lers de Móra d'Ebre també preveuen una ocupació superior al 90%.

La Terra Alta fregarà el 100% 

d'ocupació turística
En els dies centrals de la Setmana Santa
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MÓRA D’EBRE.
L'Ajuntament de Móra
d'Ebre ha presentat la
nova aplicació per a dis-
positius mòbils dedicada
al municipi, amb la qual
ofereix a la ciutadania la
possibilitat de tindre
recollida i a l'abast tota
la informació d'interès
del municipi en qualse-
vol moment i en qualse-
vol lloc. L'aplicació
inclou un total de vuit
apartats: notícies, agen-
da, llocs d'interès, activi-
tat comercial, llocs per
menjar i beure, llocs per
dormir, informació d'in-
terès i la possibilitat d'es-
coltar en directe Ràdio
Móra d'Ebre. L'ha
desenvolupat Circ de
Cultura, una empresa
amb la qual
l'Ajuntament ja ha tre-
ballat anteriorment amb
el desplegament d'un
servei d'agenda cultural
per Internet que funcio-
na des de fa dos anys,
segons ha explicat l'al-
calde, Joan Piñol. 

Més
notícies

L’equip de govern de Deltebre ha presentat el nou cartipas̀ després de la incorporació de
Robert Bertomeu com a nou regidor a causa de la renúncia de Carme Franch. Com a nove-
tat, el cartipàs presenta la creació de dues noves regidories: la de Transpareǹcia i la
d’Activitats, i la modificació d’algunes de les delegacions dels regidors. Aquest cartipàs con-
tinua dividit en quatre grans ar̀ees: Àrea d’Afers Interns i Institucionals, Ar̀ea de
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic, Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de
Poble i, finalment, Ar̀ea Dinamització Social i Participació. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler,
ha destacat que “amb aquest cartipàs es continua treballant en la línia d’agilitzar la comu-
nicació i col·laboració entre els diferents membres del govern, així com seguir millorant el
servei l’atenció a la ciutadania”. Kilian Franch continua com a tinent d’alcalde de l’Ar̀ea
d’Afers Interns i Institucionals. L’Ar̀ea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic esta ̀
encapçalada per la tinenta d’alcalde, Anna Gimeńez. La tinença d’alcaldia de l’Ar̀ea de
Dinamització Territorial i Imatge de Poble, per Salvador Bertomeu. Finalment, l’Ar̀ea de
Dinamització Social i Participació Ciutadana estara ̀ gestionada pel nou tinent d’alcalde
Carlos Serra.

El cap de setmana passat, a l’Ampolla, es van dur a terme
els actes centrals per recuperar la memòria de Jaume
Ballesté. “Una memòria que avui és més necessària que
mai, com ho demostren la crisi de valors humans que
representa el tracte que s'està donant als refugiats de la
guerra de Síria, i el ressorgiment de moviments feixistes
arreu d'Europa i del nostre país”.
Divendres, a la biblioteca de l’Ampolla, en un acte presen-
tat per Joan Esteve Guillaumet, coordinador de l’Ampolla
per la Independència i en el que va donar la benviguda
l’alcalde Francesc Arasa, va haver-hi una conferència a
càrrec de Daniel Arasa: ‘Catalans als camps nazis: 115 ciu-
tadans de les Terres de l’Ebre moren a Mauthausen’. Al
dia segúent, dissabte, a la casa natal de Jaume Ballesté a
l’Ampolla, carrer Sol número 9,  es va inaugurar una placa
commemorativa per al seu record. 

‘El nou cartipàs incorpora la regidoria
de Transpareǹcia i la d’Activitats’

‘Recuperem la memòria de
Jaume Ballesté’

A l’Ajuntament de Deltebre

A l’Ampolla. Actes centrals
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CRAC de la setmana:

Cori Asens
«EL PIGMENT ÉS L’ÀTOM, L’ESPURNA DE VIDA, L’ORIGEN»

Cori Asens va néixer a
Reus, viu a Les Terres de
l’Ebre des de l’any 2007. Va
començar estudiant a
l’Escola d’Art i Disseny de
Tarragona i va acabar la
seva formació a l'Escola
Superior de Disseny i d'Art
Llotja. La Cori té obres rea-
litzades en diferents tècni-
ques com l'aquarel·la, la
pintura a l’oli i la tècnica
mixta. Durant diversos anys
va fer disseny de joies per
encàrrec i va dissenyar i
crear durant dos anys
seguits (1994-95) els
Premis“Sardà i Margarit
que atorgava la Cambra de
la Propietat Urbana de Reus
i Comarques. Ha fet exposi-
cions individuals a
Tarragona, Cambrils i
Barcelona. Li agrada molt el
món del «handmade», tot
lo artesanal, fet a mà.
Podem dir que és una artis-
ta polifacètica que compar-
teix les seves creacions i
aficions al programa de
Radio Tortosa, La Punta del
Diamant, on cada quinze
dies condueix la seva sec-
ció: “Impressions,
Handmade“on explica de
manera didàctica com fer
manualitats. La podem tro-
bar a la seva pàgina de
Facebook: coriasens crea-
cions i al blog: http://surt-
decasa.cat/ebre/blogs/imp
ressions-handmade.
Actualment exposa fins al
31 de març, una sèrie de 15
aquarel·les a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo de
Tortosa.

Mes Ebre: Et declares una
apassionada de l'art en
totes les seves expressions.
Cori Asens: Exacte, m’agra-
da comunicar, transmetre el
meu pensament i sempre
estic treballant en noves
obres i noves creacions.
L’Art es troba en l’aire, en els
colors, en les formes... i ens
ajuda a seguir per la vida, a

conèixer-nos millor a nosal-
tres mateixos, els altres i al
món.
ME: Amb quina tècnica et
sents més còmoda?
CA: Depenent del que vull
expressar faig servir una
tècnica o una altra. És
important tenir una bona
base acadèmica per a saber
en cada moment quina tèc-
nica és la més adequada i
adaptar-la al missatge que
vols transmetre.
ME: Veient la teva exposi-
ció d'aquarel·les a la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa se'n
desprèn que ets una dona
equilibrada, serena, positi-
va, dolça... però ara, parlant
amb tu, també et veig
incansable, lluitadora i amb
moltes ganes de crear. És
així?
CA: Em considero una per-
sona amb molta energia i
imaginació i crec en el mis-
satge que vull transmetre.
Tot i això, em falta molt per
fer i per aprendre.
ME: Què et va motivar a
pintar?
CA: La pintura per mi és
color, sentiment i alhora és
un misteri. Aprofundir en les
formes i treballar-les fins a
fer-les teves tenint en
compte que tot ho expli-
ques en una superfície
plana. La pintura té una
excel·lent capacitat de
transmetre sentiments a
partir dels colors i els con-
torns, això és una gran
motivació per a mi.
ME: 15 aquarel·les amb una
mateixa temàtica: les flors.
CA: Sí, les flors són l’expres-
sió del bon temps, una nova
etapa, el començar una
nova vida, cada moment és
màgic, el ressorgir de tot.
ME: El fet d'exposar la teva
obra a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo fa que
sigui una exposició oberta a
tothom?
CA: Sí. És la principal quali-
tat que vaig valorar, m’agra-
da que les meves obres arri-
bin a totes les persones de
totes les edats, és important
crear opinió i saber valorar
el treball que hi ha darrere
de cada obra.
ME: Parlem de la teva tècni-
ca…
CA: L’aigua transparent s’o-
bre pas entre el full de paper
per crear camins i formes
dirigides pel meu pinzell i en

capturar el pigment s’obre
com un ventall de colors. El
pigment és l’àtom, l’espurna
de vida, l’origen. D’aquí ve
el nom de l'exposició:
Aquarel·les. Flors. Origen
ME: Què representa l'aqua-
rel·la per tu? I la pintura a
l'oli? Quan una i quan l'al-
tra?
CA: L’aquarel·la és el medi
del sentiment, t’inspira pau
amb les seves transparèn-
cies de colors. L’oli és més
contundent, té una altra
personalitat. Les pinzellades
es mostren amb caràcter.
ME: Demostres passió en la
teva obra. Però la passió
també és dolor, no?
CA: La vida és una mescla
d’emocions i passions. A mi
personalment m’agrada
transmetre bones sensa-
cions.
ME: Tens alguna temàtica
preferida?
CA: El treball de cada dia et
va fent investigar i aprofun-

dir en diferents temàtiques.
Totes tenen una identitat
pròpia que intenta captar
aquestes emocions i en trio
una o una altra depenent
del que sento i vull expres-
sar en aquell moment.
ME: Quin és el teu moment
per crear?
CA: Tots els moments són
bons per crear, senzillament
es tracta de prendre apunts
del que t’emociona: al matí,
en despertar... Aquí hi ha
bones matinades, quan vaig
pel carrer de bon matí sovint
veig Art casual, coses que
per mi són artístiques enca-
ra que no van ser pensades
per aquesta utilitat. Per
exemple uns líquens en una
roca de muntanya: són pig-
ments de color i de vida pin-
tats sobre una roca. Es trac-
ta de mirar el món d’una
altra manera.
ME: Podem dir que la natura-
lesa és una de les teves fonts
d'inspiració. L'observació

justa de la naturalesa, les for-
mes, llums, colors, ens per-
meten comprendre i traduir
el volum i la profunditat.
Això és complicat a l'hora de
plasmar-ho en una superfície
plana i més en aquarel·la,
no? S'ha de donar la il·lusió
de les tres dimensions ...
CA: En la pintura hi ha d’ha-
ver un estudi, una tècnica i
una perspectiva. Amb la
pràctica i l’experiència es
pot aconseguir agilitzar
aquesta transmissió de les
tres dimensions a la bidi-
mensionalitat.
ME: El color, la llum i la
transparència = aquarel·la?
CA: A més del sentiment i
les emocions, sí.
ME: Per què vas triar la pin-
tura com a mitjà d'expres-
sió en lloc d'un altre? Quin
va ser el detonant?
CA: La vista en els humans
és el principal dels sentits i jo
em considero una persona
molt visual. Totes les arts

tenen un gran potencial pel
que fa a mitjà d’expressió
d’idees i sentiments, però
per mi els colors de la pintu-
ra són inigualables a cap
altre.
ME: Com definiries el teu
treball artístic?
CA: El definiria com a metò-
dic i estudiat abans de ser
plasmat al paper.
ME: L'elecció del tema, la
tècnica, l'estil.
CA: Sempre depenen del
que vull transmetre selec-
ciono un tema, una tècnica
o un estil.
ME: Què és lo que més t'in-
flueix en la teva obra?
CA: Lo que el color aporta a
la persona (cromoteràpia) i
a la decoració dels espais,
Lea Stansal, el disseny
Marimekko, les tendències
de moda i la decoració
Shabby Chic per exemple...
ME: Quin és el punt de par-
tida d'una làmina, la gènesi
d'una obra (un dibuix, una
imatge, l'atzar, la imagina-
ció per si sola, una mica de
tot)?
CA: Una emoció, una sen-
sació... tot i més

ME: La tècnica de l'aquarel·la,
requereix un perfecte domini
del dibuix? 
CA: Evidentment és impor-
tant saber dibuixar, sí.

ME: En la teva opinió, en
quin moment un pintor, un
fotògraf, un músic ... es
converteix en un artista?
CA: Quan transmet el seu
món interior als altres, quan
transmet la seva pròpia visió
del que l’envolta

ME: La importància de l'at-
zar a l'hora de mesclar el
pigment amb l'aigua.
CA: Primer has de tenir la
idea clara de com repartir els
espais en el paper, de què el
quadre estigui compensat
en formes i colors. L’atzar hi
és si vols que hi sigui però
això no treu que has de
saber utilitzar-lo deguda-
ment.

ME: Consells per a algú que
volgués pintar aquarel·les
però no s'atreveixen a fer el
pas?
CA: Que treballi primer el
traç i la pintura. Treball,
paciència i persistència.

Isabel Carrasco
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El pavelló poliesportiu de l’Aldea s’omplia una vegada més per gaudir de la gala que anualment s’encarrega de reconèixer l'esforç i el
sacrifici dels esportistes aldeans, una festa esportiva que enguany arribava a la 12 ena edició. El remer Yago Gavilan del Club Nàutic
Amposta i el Grup Xou Petit del CP l’Aldea s’emportaven els premis al millors esportistes de l’any. Merescut reconeixement als seus
grans resultats que fan internacional a l’Aldea. Enric Adell, President del Consell Esportiu del Baix Ebre, Dani Andreu President del
Consell Comarcal del Baix Ebre i Alcalde de l'Aldea, Yolanda Tomàs Regidora d'Esports, i la resta de Regidors de la Corporació foren
els encarregats d'entregar els premis a: Club Patí L'Aldea, Denis Royo Benito, Maria Cinta Valls, Albert Meca, Albert Franch, Albert
Alegre, Tamara Pujol, Elisabeth Fabuel, Ramon Gas, Manuel Rastrero, Juan Ramon Princep, Sergi Auré, Yolanda Rosales, Toni
Montesó, Entrenadors Futbol Base UE Aldeana, Club Futbol Sala Faraons, Aitor Favà, Aleix Borràs Faiges, Iker Montoya, Josep
Gilabert, Juan Vidal, Nerea Fabra, Xavi Royo Lopez i Associació Veterans UE Aldeana.

Festa de l’Esport aldeà
NOU ACTE MULTITUDINARI. XII EDICIÓ

Yago Gavilán i el Grup Xou Petit, els millors de l’any
Setmana dramàtica. Complicada. Tràgica.

També solidària. Poc puc aportar més que la
condolència per les famílies de les víctimes
de l’accident de l’AP-7 al terme de Freginals.
Una desgràcia. Difícil de superar per tots els
afectats i els que la van viure de prop. Enmig
de l’enrenou, cal afegir que dimarts es produien els atemptats
de Bèlgica. Lamentable. Increïble. Greu. Penós. Però és la rea-
litat i, malauradament, ja vivim amb ella. El conflicte s’agreuja
i no pinta bé.
Ja en clau esportiva, ahir veia a les notícies els aldarulls en

un partit de regional de Màlaga, entre El Palo i l’Alhaurin. Va
haver-hi una batussa amb invassió de camp. Sembla ser que
un jugador local va agredir a un rival. I una persona del públic,
un jugador d’El Palo, que no estava convocat, també va entrar
al camp i, pressumptament, va agredir al jugador visitant.
Aquest va rebre dues gavinetades, una d’elles li va poder cos-
tar la vida. Un dels pressumptes autors s’ha entregat. A l’altre,
se l’està buscant. Més lamentable. Però com pot passar això?
Ens hem tornat bojos?. Tornarem a parlar d’un fet aillat però
molt greu i que entre tots hem d’eliminar. El Palo ha lamentat
els incidents i pendrà mesures. Les mesures estan més que cla-
res. Hem d’apartar els violents, en tots els àmbits. 
També hi ha més notícies violentes com l’agressió d’una

noia a Brasil en un partit de futbol sala. Fou per a matar-la...
Novament lamentable. El món viu exitat i crispat. I hem d’in-
tentar frenar la seua inèrcia.

Amb totes aquestes notícies i en una setmana de con-
dolència i tràgica, res de bo puc explicar. Únicament, els capi-
tols de Piqué i el seu Geriscope. Són divertits i creen un gran
ambient en un col.lectiu. Per això, un encert el de Piqué que
ens té a tots distrets. És divertit. Això és bo. I més una setma-
na com aquesta.

El Geriscope de Piqué

L’Ascó guanya 2-0 el Peralada

Lluny del malson
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó es va refer de la de-
rrota al camp de l’Europa
guanyant el Peralada (2-0).
El partit tenia molta im-
portància per allunyar-se del
malson del descens i, a la ve-
gada, poder refermar la mi-
llora i tenir altres objectius
per a la recta final del campionat. L’Ascó, molt ben posat, va
aconseguir un triomf treballat amb gols claus (a l’inici de cada
temps) d’Argilaga i d’Artur Godia. Tot i la decebedora tempo-
rada, l’equip ara respon. Quan li toca fer-ho.   

El Jesús i Maria, minvat, cau a Sant-boi (3-0)

Fre a les aspiracions
PRIMERA CATALANA

“El resultat és enganyós. Al minut 70, amb l’1-0, havíem arris-
cat per buscar l’empat i vam rebre el segon gol. Ja al final, va ve-
nir el tercer. Sobre tot a la primera meitat, vam estar força bé, te-
nint les millors ocasions com una rematada al pal de Taranilla o
un u contra u d’Iker amb el porter rival. Però el Santboià, un
gran equip, va ser molt més efectiu”. El Jesús i Maria presenta-
va baixes. Tampoc va quedar d’acord amb l’arbitratge: “no és
excusa però a la primera meitat va haver-hi un penal que no fou
xiulat, al nostre favor. Pensem que es podia enviar un àrbitre
d’una altra demarcació, i no de Barcelona, jugant a Sant-boi”.
Després del descans, els de l’Aube buscaran recuperar opcions
d’ascens contra el Reddis. Estan a 7 punts de la segona plaça.

TORNEIG ITE, RÈCORD DE PARTICIPACIÓ, AMB MÉS DE 600 FUTBOLISTES. Del 25 al 27
de març, la Ràpita i Amposta esdevindran l’epicentre del futbol base a les Terres de l’Ebre amb la
disputa de la novena edició Torneig Internacional de les Terres de l’Ebre (ITE). L’ITE també conti-
nua amb la vessant solidària recaptant fons per a Creu Roja. Enguany hi col·laboren jugadors de
primer nivell com Oriol Romeu, David Villa o Ivan Rakitic, que donaran les seves samarretes que,
posteriorment, se sortejaran entre els participants. Així mateix, aquets dies té lloc el 15è MIC a la
Costa Brava, amb gran desplegament organitzatiu ebrenc, amb la direcció de Juanjo Rovira.

Joshua Gavilán, en representació del seu germà Yago, i el Grup Xou Petit van rebre les distincions com a millors esportistes de l’any.

La Rapitenca perd en temps afegit, a Lleida (1-0)

L’Amposta goleja
PRIMERA CATALANA

L’Amposta, després de vuit jornades, va tornar a guanyar. Va
imposar-se amb brillantor, malgrat les adversitats en forma de
baixes (a la banqueta hi havia un cadet), al Terrassa (3-0). Re-
sultat curt per les ocasions d’un equip que, amb Becerra, fou le-
tal al primer temps amb dos grans gols del davanter ampostí, al
contraatac. Guille, també destacat, va marcar-ne l’altre. A la re-
presa, l’Amposta va merèixer fer més gols. La situació, tot i la
victòria, segueix sent delicada, en zona de descens. Però l’equip
va fer bones sensacions, el millor partit fins ara.
La Rapitenca, per la seua part, segueix negada en els des-

plaçaments i va tornar a perdre, al camp del Lleida B (1-0). Un
gol en temps afegit va decidir la confrontació.  
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L’Ampolla feia cinc jornades que no marcava. S’havia ensorrat.
Diumenge rebia l’Alcanar en un partit a cara ocreu per tots dos
equips, amb doble valor per evitar el descens directe. I els ampolle-
ros van fer un festí davant d’un rival desconegut que ja no va estar
dins del partit al primer temps, una vegada va rebre l’1-0. A uns, els
locals, tot els hi va anar bé mentre que als altres, a l’Alcanar, tot els
va sortir a l’inrevès. Segons Baltasar Capera, “no vam jugar millor
que el dia del Torreforta, quan vam perdre 0-3, però en aquest par-
tit vam ser efectius i vam fer gols, aquí va estar la diferència”. Ca-
ballos, que debutava, va marcar-ne. Cristian, el destacat, dos més i
Samu l’altre. L’Ampolla té esperances de salvació a l’espera del pro-
per partit a Bítem, que és clau pels dos equips. L’Alcanar, amb tres
derrotes seguides, es complica, sobre tot per la seua dinàmica de re-
sultats. Ignasi, fractura tabic nasal, és una de les baixes ampolleres.

L’Ampolla té vida després de la
golejada contra l’Alcanar (5-0)

FEIA CINC JORNADES QUE NO MARCAVA

La Cava està fent una bona temporada, sempre situada a la zona
capdavantera de la taula. Però els darreres resultats i l’amenaça dels
vuit descensos comprometia el partit de diumenge, contra el Roda.
Amb el triomf, els de Camarero es distancien d’aquesta onzena plaça
que, a hores d’ara, és fatídica. El partit no va ser fàcil perquè la Cava
no va jugar amb l’ordre d’altres tardes. La situació es complicava amb
l’1-2 a la represa, però els gols de Jaime i el d’Eric, en temps afegit,
van permetre la remuntada. Es segueix buscant un porter. La baixa
de Llaberia, que ha anat al Reddis, va originar debat directiu.

Victòria agònica i molt important 
de la Cava, contra el Roda

ES DISTANCIA DE LA ZONA DE COMPENSACIONS

L’Ulldecona continua refermant la seua excepcional temporada. Se-
gueix en la quarta plaça, amb 42 punts. Una situació impensable
quan va començar la lliga del retorn a Segona. El triomf contra la
Canonja, com el cas de la Cava, dóna molta estabilitat perquè els
ulldeconencs s’allunyen de l’onzena plaça, la que potser perillosa
pels descensos compensats que poden haver-hi. Chimeno, amb un
gran gol, va fer l’1-0 (és el pichichi amb 24). La Canonja va empa-
tar i l’Ulldecona que es va quedar amb deu (33’). A la represa, l’a-
posta fou Versiano que va revolucionar el partit amb tres gols.  

Versiano, amb un hat-tric, lidera el
triomf d’un Ulldecona amb deu

QUARTA PLAÇA, AMB 42 PUNTS

El Godall va perdre al camp del R Bonavista (4-2). Segueix a la cua
intentant competir al màxim, dins de les possibilitats i de la situació.
La temporada, amb baixes i lesions, es farà llarga. Però era un rep-
te pujar i, tot i que les conseqüències podien ser aquestes, ho havia
de fer. No haver pujat tampoc hagués estat positiu, si considerem
que seguir jugant a Tercera catalana ja no hagués estat un repte. A
Bonavista, primera meitat amb un Godall ben posat que va fer el 0-
1. Represa amb 20 minuts per oblidar en què els locals van decidir
amb tres gols. Òscar va marcar els dos del Godall. 

El Godall cedeix a la segona meitat, al
camp de R. Bonavista

DERROTA PER 4-2

El Gandesa es distancia de la zona compromesa amb el triomf sobre el Camarles (2-1). Era vital per distanciar-se de la zo-
na compromesa de la taula, la que ho és per les nombroses compensacions que poden existir i que poden comportar 8 des-
censos. El Camarles, més avall que el Gandesa a la classificació, també lluita per evitar aquestes compensacions. El partit, d'en-
trada, va estar marcat pel gol matiner d'Ubalde, que va aprofitar una errada de marcatge visitant. Tot i fer l'1-0, els gandesans
no es van trobar còmodes i el Camarles, malgrat intentar-ho, tampoc tenia claredat ofensiva. El partit oferia moltes impreci-
sions i la necessitat de guanyar influia. Una altra indecisió visitant va comportar el 2-0, un gran gol, amb perfecta definició,
de Cristian Vallés, el destacat del partit. Amb el 2-0, a les acaballes del primer temps, el Gandesa va disposar de més profun-
ditat i va tenir dues opcions per marcar. A la represa, l'expulsió de rècord del local Pere, en un minut va veure dues targetes,

va ajustar el duel. Però va ser amb deu quan el Gandesa va gaudir de les millors oca-
sions per sentenciar. No va fer-ho i el Camarles va entrar en situació amb un gol del Ki-
ller Ferreres. Els darrers minuts foren tensos. L'àrbitre no va agradar a ningú. Va deses-
perar i va perdre, per moments, el control del partit. Marc Alis va tenir una ocasió pels
locals mentre que la més clara dels visitants fou una centrada de Teixidó a la que Fe-
rreres no va arribar per poc. Al final, 2-1. La nota negativa per al Camarles, a més de
la derrota, fou l'expulsió de Teixidó. No jugarà contra el Tortosa, després del descans.

La tortura dels descensos compensats
EL GANDESA VA GUANYAR EL CAMARLES I ES DISTANCIA DE L’AMENAÇA DELS 8 DESCENSOS

El Tortosa, com el líder Cambrils, que va ensopegar a casa amb
l’Hospitalet, i el Valls, pateix per guanyar. Però, de moment,
guanya, més amb el cor que amb el cap. Contra el Torreforta (2-
1), els roigiblancs van tornar a tenir dificultats però a hores d’a-
ra compten amb el jugador que ha de ser determinant i que, en
el moment oportú, ho està sent: Mochi. Quatre gols seus, en
dues jornades, han valgut sis punts d’or. 
El tècnic David Escandell, admetia que “no estem jugant com
voldriem però ara tots els partits són complicats. Estic content
del treball i de la implicació de tots els jugadors, amb molt de
compromís”. Després del descans, nova final: a Camarles. L’ofi-
ci i la qualitat, a còpia de la inversió efectuada, han de ser l’aval
quan el campionat ja enfila el compte enrera. 

L’instint de Mochi manté viu al
Tortosa en la lluita per l’ascens

És segon, a un punt del líder

CINQUENA VICTÒRIA SEGUIDA

Cristian Vallés, del Gandesa, va fer el segon gol i un gran partit.

El R. Bítem va perdre contra la Riera (4-0). Era un partit impor-
tant per sortir de la zona compromesa per les compensacions. A
més, eren tres victòries en quatre partits i un altre resultat positiu
hagués encoratjat als de Bítem. I la primera meitat va ser espe-
rançadora. Segons Nacho, “vam fer, al primer temps, una bona
feina amb serietat defensiva i pressionant dalt, sense deixar ma-
niobrar a la Riera. El partit el teníem controlat”. Però tot va can-
viar en 20 minuts de la represa. Al primer, la Riera va marcar l’1-
0: “no vam sortir el necessàriament posats i el gol ens va fer mal.
No vam saber reaccionar”. I la Riera va sentenciar amb tres gols
més, sumant una victòria de gran valor per distanciar-se de la zo-
na conflictiva. Com la Cava i el Gandesa, ha posat terra de per
mig a la taula. El R.Bítem continuarà patint. Proper partit clau,
contra l’Ampolla. El calendari, després, no és gens favorable. 

El R. Bítem s’ensorra a la segona
meitat i no pot enlairar-se

DERROTA A LA RIERA, 4-0

El Catalònia es compromet. Portava una bona ratxa de resultats,
però amb molts empats i ara amb les tres derrotes seguides, coin-
cidint amb el Tourmalet del calendari (1 punt de 12) han ajustat la
situació, tenint en compte que poden haver 8 descensos (4 direc-
tes i 4 per compensació). No obstant, cal valorar que a Valls, el Ca-
ta va fer sofrir al rival, amb opcions per empatar a la segona mei-
tat, obligant a lluir-se a Jordi, poter local. Segons Enric, “vam fer el
millor partit del que portem de lliga, mantenint el mateix nivell de
joc i actitud durant els 90 minuts. Mereixiem puntuar. Veig a l’e-
quip molt preparat per afrontar les nou finals que manquen”. 
El Catalònia, que s’ha convertit en els darrers anys en una re-

ferència per la bona gestió en tots els àmbits, rebrà després del des-
cans al líder Cambrils, amb necessitat de guanyar. Mentrestant, s’-
ha d’aclarir el futur del club, una vegada la junta no seguirà. 

El Catalònia es compromet per les
maleïdes compensacions

PODEN BAIXAR VUIT EQUIPS

Fou un partit, sobre tot a la
segona part, amb molts nervis
i que l’àrbitre no va poder

controlar. 

Tensió
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L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Després de tenir, amb aquests dos entrenadors, unes converses perquè em parlessin
la seva vida, em vaig adonar que els dos s'hi assemblen en moltes coses. Els dos
tenen molt de caràcter, personalitat, estimen el futbol,   són com camaleons, han
jugat a 1a divisió, han estat una llarga temporada a Andalússia, han jugat els dos
amb l'Andorra, un a la de Terol i l’altre a l’altra, un ha jugat al Barça i l’altre ha fet
la prova al Barça...Han entrenat a l'Amposta i la Rapitenca. Són dicharacheros, tenen
una memòria bestial, se’n recorden de cada partit, de cada moment de la seva vida.
Tots dos han viscut i viuen la vida al màxim. I tots dos són molt més sensibles del
que pareix. Fabregat té dues filles, Teixidó, també, a més d'un fill. ¿No els sembla
que tenen moltes analogies? ¿Com si fossin germans en vides passades? Jo crec en
les vides passades. Vostès es diran que és una coincidència, jo no crec en les coin-
cidències, la destinació de cadascú està escrita. Jo crec que hi ha alguna cosa màgi-
ca. ¿Vostés de vegades no han estat pensant en una persona i al cap d’una estona
se’ls apareix a la cantonada?. Amb la ment ho podem aconseguir tot, diuen que
només aprofitem el 0,0001 de la nostra ment. Aquest article és per comunicar-los
una bona notícia. Des de la propera setmana, aturem la secció d'entrevistes de
Megacracs de jugadors i comencem amb els entrenadors. ¿Què els sembla? Són l'al-
tra cara del futbol. S ón patidors, no van tenir prou com a jugadors que després es
posen a la banqueta. Són masoquistes. I crec que una mica per això es diu que el
futbol és una droga, però una droga que no mata. Tenen tantes vivències Fabregat
i Teixidó que els he animat a que escriguin les seves memòries. Com també li he dit
a un altre gran, Michel Viñas, perquè escrigui les seues. Seria apassionant conèixer
el que han viscut. Jo ja vaig comentar que la galeria de 41 jugadors que representen
les veus dels futbolistes, és un homenatge a aquestes persones que des de molt
petits juguen al futbol cada cap de setmana. Recuperarem la secció amb més juga-
dors, més endavant. Ara toca fer homenatge a l'altra espècie, la d'entrenadors. I
quan calgui farem una tercera part amb una altra espècie que ha fet gran el futbol
com són els directius. Teixidó i Fabregat són molt grans. Tenen detractors com els
grans genis. Els tenen, sinó no serien genis. Fabregat i Teixidó ho són i si volen saber
més d’ells, en les properes setmanes podran fer-ho. Coneixeran secrets seus, que no
han explicat ni als seus amics.  Gràcies Jordi, gràcies Toni, com així es diuen. Però els
coneixem pels seus cognoms, que curiós que fins en això s'hi assemblen!.
Comencem la sèrie amb els tres primers protagonistes: Fabregat, Teixidó i Súper José
Maria Lleixà que porta quaranta anys vinculat a les banquetes. Cal estar preparats
per aquest nou serial i escoltar, d’entrada, les vivències de Fabregat i Teixidó. Cada
entrevista va durar cinc hores i haguessin pogut durar-ne 55. Parlar de futbol per a
ells és com menjar o dormir.
1A CATALANA.  L’AMPOSTA VA RESSUSCITAR, GUANYANT DESPRÉS DE VUIT
JORNADES. Què li pasa a la Rapitenca? Diuen que juga bé però que no l'acompan-
yen els resultats. Jo això no m'ho crec del tot. Quan un equip, en els 7 darrers des-
plaçaments només ha marcat en un i en sis no ho ha fet, alguna cosa falla. 
El Jesús i Maria va perdre davant d’un dels candidats a l'ascens, 3-0 a Sant-boi.
Resultat enganyós. Al minut 70 estaven 1-0. Va acabar jugant amb 5 davanters. El
més inaudit és que l'àrbitre era de Barcelona. ¿Per què no de Lleida o Girona?. 
Quan tot gairebé està perdut, miracle a Amposta. Va guanyar el Terrassa (3-0).
Encara està en descens i en cas que baixin cinc equips, la permanència està a 6
punts. I, a més, ha d’afrontar dos partits decisius contra Catllar i Viladecans. La resta
de són contra equips de meitat taula o de la part de dalt. És molt difícil que es man-
tingui però cal creure en els miracles.
2A CATALANA. TORTOSA A MIG GAS I ELS DESCENSOS CADA COP MÉS COM-
PLICATS. La lliga s'anima. Ensopegada del Cambrils, a casa, davant de l’Hospitalet i
un Valls i Tortosa que no van perdonar però que van patir per guanyar. El Valls cada
jornada guanya in extremis. També el Tortosa. L'arribada de ‘Cuquet’ ha comportat
victòries però totes elles per la mínima, excepte contra el Jesús Catalònia. Al Tortoa
li queden dos desplaçaments trampa: a Camarles i a Bítem, equips aquests que es
juguen el descens. En un dels dos pot perdre. Només hi ha una cosa segura en
aquesta lliga: que la Canonja i el Godall baixaran. Després, hi ha 8 llocs encara en
joc, dos per a l'ascens i sis per al descens. La mala notícia en aquesta jornada és per
als equips ebrencs que estan immersos en el descens: Jesús Catalònia, Remolins-
Bítem, Alcanar i Camarles. Cap dels quatre va guanyar. Es compliquen per mantenir
la categoria. A més, Camarles i Remolins-Bítem tenen un calendari complicat. I cal
afegir l’Ampolla que, tot i guanyar per golejada, està en posicions delicades. Tot ple-
gat, és gairebé segur el descens de quatre equips ebrencs almenys que el que pro-
mociona d'aquesta categoria pugi. I no vull ser negatiu, vull ser realista: poden bai-
xar 5 de la nostra zona. 
D’altra banda, bona jornada per Ulldecona, Gandesa i la Cava que van guanyar els
tres i estan en el pòdium dels sis millors, distanciant-se de la zona compromesa.
EL TORTOSA NO CONVENÇ. Aquesta setmana, l'equip de ‘Cuquet’ va arribar dues
vegades a porteria i va fer dos gols. ‘Mochi’ va tornar a salvar-lo. El joc de l’equip
no convenç. El Torreforta, amb una plantilla més dèbil i sense cobrar, va merèixer un
empat. Per al Tortosa, el portar jugadors de Tarragona no ha donat resultat i en
poques jornades, fins ara, s'ha vist a un equip amb el potencial suficient per ser cam-
pió, que era l’objectiu.
AIXÍ PODRIA QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ JORNADA 34 (s'actualitza cada setma-
na). ASCENSOS: 1) Cambrils 79 punts, 2) Tortosa 78 i 3) Valls 76. DESCENSOS: 8)
Camarles, 48, 9) Roda 47, 10) Catalònia 47, 11) Remolins-Bítem 45, 12) Torreforta

Les analogies de Fabregat i Teixidó

45, 13) R Bonavista 39, 14) Hospitalet 38, 15) Ampolla, 16) Alcanar 35, 17) Canonja
33, 18) Godall 15.
3A CATALANA. PER LA SEGONA PLAÇA HI HAURÀ MOLTA EMOCIÓ. Tal com van
passant les jornades, el Batea es confirma que va camí de ser campió. Cada vegada
li queden menys rivals directes per enfrontar-se i, a més, en les següents tres jorna-
des juga contra dos rivals de la cua, Ginestar i Campredó. Un Batea que ha posat la
directa per l'ascens, quinze jornades imbatut i un Agus imparable. L’Ametlla no
només va perdre 5-1, sino que perilla la segona plaça, partit clau la següent jornada
davant de l’Aldeana. I té un calendari molt complicat. Però, en qualsevol cas, cal
valorar la temporada que està fent, un exemple, amb gent de casa i molt jove. 
El Roquetenc tenia tres partits difícils fora contra Perelló, Flix i Santa Bàrbara i dels
nou punts possibles només n’ha sumat un. Però li queda el partit pendent contra
l'Olímpic que es jugarà el 6 d'abril. La lliga es pot animar per a la segona plaça ja que
a l’Ametlla dels 9 partits que li falten, cinc són difícils: Batea, Perelló, Roquetenc, Flix
i Aldeana, a més de dos contra rivals que es juguen el descens, Ascó i Horta, amb la
qual cosa segona plaça està oberta amb l’Aldeana, que s’ha refet, Santa Bàrbara,
Roquetenc, Flix i Perelló. Tots tens possibilitats. Per això veurem un final de lliga apo-
teòsic en la lluita per la segona plaça. Vaig dir la setmana passada que Batea o
Ametlla un dels dos perdrien i així va ser. Lamentable al partit Horta-Móra la Nova
que es va suspendre a la segona part per una batussa, amb l’1-0 al marcador.
AIXÍ PODRIA QUEDAR LA CLASSIFICACIÓ A LA JORNADA 34 (s'actualitza cada
setmana). 1) Batea, 76 punts; 2) Ametlla 67; 3) Roquetenc 66; 4) Aldeana 65; 5)
Perelló, 62; 6) Santa Bàrbara, 61.

TERCERA CATALANA

El Flix va remuntar i va sumar una
nova victòria en la lliga de l’exili.
Els flixancos són vuitens, també
amb opcions, a vuit punts de
l’Ametlla. Poden estar a l’expecta-
tiva en una lluita per la segona
plaça que es presenta aferrissa-
da. El Corbera, molt minvat d’e-
fectius cada jornada, només ha
sumat 4 punts de 21. Es novè,
però cal valorar la seua tempora-
da, amb els recursos que ha tin-
gut. Amador va fer el 0-1 però
Oleguer, Dani i Andreu van remun-
tar. Els locals van fallar un penal.  

L’empat no satisfà a cap dels
dos, tot i que encara tenen
opcions per optar a la segona
plaça. El Santa va pressionar
molt al primer temps, creant
opcions. Però no va marcar i fou
el Roquetenc qui va fer-ho arran
d’un penal que va transformar
Marc Alegre. A la represa, el
Santa va remuntar amb gols de
De la Torre i Ximo, de penal que
va suposar expulsió de Povill. Al
final, Marc Curto va empatar. 

ROQUETENC-S BÀRBARA 2-2

La Sénia referma el seu gran
moment, golejant a l’Ametlla. Són
22 punts de 27 els que porten els
de Serrano, que a hores d’ara
tenen molta força i també recur-
sos per aspirar a fer un gran final
de campanya, sense renunciar a
res. L’Ametlla va jugar en la defen-
sa avançada intentant reduir els
espais i pressionant molt amunt,
l’inici de creació dels locals. Quan
la Sénia superava la línia de pres-
sió, guanyava l’esquena de la
defensa rival i feia perill. A més,
els caleros van donar massa facili-
tats que els locals, letals, van
aprofitar. Pol (2), Ivan (2) i Gerard
van sentenciar en un primer temps
d’èxtasi senienc, amb el 5-0. 

El líder Batea va guanyar el
Deltebre i ja porta 15 jornades
sense perdre (13 victòries). Amb
la derrota de l’Ametlla, té sis punts
d’avantatge respecte el segon i 11
sobre el tercer. Per tant, el somni
està més prop. L’equip, a més, en
el moment decisiu, ofereix madu-
resa i solidesa. Un projecte basat
en jugadors locals i comarcals,
recolzat per una afició fidel i que
va encaminat a fer història. El Killer
Agustí i Enric van decidir al primer
temps. Els locals, acomodats a la
represa, van tenir noves opcions
davant d’un Deltebre lluitador. 

El Perelló va guanyar el filial del
Jesús i Maria i continua la seua
escal.lada particular, encara amb
opcions de lluitar per la segona
plaça. Són quatre victòries segui-
des, 15 punts de 18. Magí va
obrir el triomf amb l’1-0, al pri-
mer temps. La sentència no va
arribar fins els darrers minuts
amb el gol d’Oriol, aprofitant un
servei d’Eric. 

PERELLÓ-J I MARIA 2-0

L’Aldeana segueix ferma a casa i,
amb la victòria a Móra la Nova, ha
fet un salt de qualitat, pujant  a la
tercera plaça i amb possibilitats
de tot, tenint en compte que el
proper partit és al camp de la
Cala, segon classificat. Davant el
Ginestar, els aldeans van decidir
amb tres gols d’Àlex Alegre, i un
d’Àngel, Marc Garcia, Òscar i
Nasi. L’Aldeana ha guanyat els
cinc darrers partits al seu camp. 

ALDEANA-GINESTAR 7-0

Els tres punts eren importants,
sobre tot per a l’Olimpic. Les pos-
sibles compensacions fan que no
es pugui refiar. El Vilalba, 5 punts
de 21, a més de les baixes tam-
poc està tenint encert en les oca-
sions. I va ser l’Olimpic qui va sen-
tenciar amb gols de Dani i de Pau.
Els morencs tenen un partit per
recuperar, el dia 6 a Roquetes. 

L’Horta es va avançar aviat arran d’un
gol de Nico. Un gol protestat pels
moranovencs ‘va haver-hi falta molt
clara’.  El partit es va descontrolar per
a l’àrbitre que no va poder dominar-lo
amb tantes protestes posteriors
d’uns i altres. A la represa, un enfron-
tament entre el local Ruben i el visitant
Barceló va desencadenar una batus-
sa. L’àrbitre, que en l’enrenou va rebre
una espenta, va decidir la suspensió.

L’Ascó va guanyar el Campredó i
va sumar tres punts vitals en la llui-
ta per evitar les possibles com-
pensacions. Un gol de Piñeiro en
els primers minuts va valdre una
victòria sofrida perquè l’Ascó no
va decidir. El millor, el resultat. El
Campredó va lluitar i va fer patir
els locals fins el final. L’Ascó por-
tava tres jornades sense marcar. 

Quarta seguida L’Aldeana, candidat No satisfà a ningú

LA SÉNIA-AMETLLA 5-1

Gran moment senienc
BATEA-DELTEBRE 2-0

El líder, més prop

FLIX-CORBERA 3-1

Remuntada

OLIMPIC-VILALBA 2-0

Estabilitat

HORTA-M NOVA 1-0

Supensió al 60’

ASCÓ-CAMPREDÓ 1-0

3 punts vitals

El rapitenc JOSEP SUBIRATS va
comunicar diumenge que dimi-
tia com a tècnic del Roquetenc.
En el seu facebook va informar
que ‘quan perds la il.lusió per
fer una cosa, el millor és dei-
xar-ho. Fer un pas al costat i
deixar que vingui algú per

seguir treballant’. Subi, possi-
blement, ha preferit dimitir

abans que pendre alguna deci-
sió dràstica en temes esportius,
a nivell de plantilla. Sergi Cid,
exmister del filial, nou tècnic. 

QUARTA CATALANA

El líder Pinell va sortir beneficiat de la jornada. Va empatar a casa
contra el Catalònia i es va veure afavorit per les derrotes de la Ga-
lera i del Bot. Ara està més prop de confirmar l’ascens. La segona
plaça està del tot oberta. L’Amposta, reactivat, va vèncer la Gale-
ra (2-0) en un partit en què els visitants no van quedar d’acord
amb l’arbitratge. Com tampoc el Bot a Sant Jaume, on va perdre
5-1. Ara, els d’Anton estan també a la ‘pomada’. I queda un par-
tit per a recuperar, el dia 1: Arnes-la Galera. Molt important.

La segona plaça, més oberta que mai



DIJOUS 24 DE MARÇ DE 2016 17ESPORTSwww.mesebre.cat

RAÜL JIMENEZ
MOYA
CRISTIAN
GUILLE RIPOLLÉS
PAU
FROI
JORDI VILANOVA
FERRERES
DIDAC LABÒRIA
ÒSCAR COLAT
ABRAHAM
JAUME ESTEVE
CRISTIAN VALLÉS
VÍCTOR CANO
JOAN ZARAGOZA
NICO
ISAAC CASANOVA
SEBAS
FERRAN GALVE
ENRIC
POL
ÀLEX CLUA
DANI CALVO
NARCÍS FRANCH
ÀLEX FORÉS
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LA CAVA
LA SÉNIA
M NOVA
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S. BÀRBARA
TORTOSA
ULLDECONA
VILALBA
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ELS TÈCNICS 
DE LA JORNADA: 

6 DELS CRACS: 

Sergi Navarro
Ulldecona

Juanjo Serrano
la Sénia

Guille Ripollés
Amposta

Versiano
Ulldecona

Cristian Vallés
Gandesa

Jordi Vilanova
Batea

Narcís Franch
Perelló

Moya
Aldeana

JOAQUIN CELMA

Top secret
*El juvenil de la rapitenca aquest any ha patit tres canvis d'entrenador. El primer Da-

vid Poy, que se’n va anar com a segon de l'Amposta amb Beto. Va agafar l'equip Edu Ma-
rin, que era segon de Teixidó a Amposta, i ara el nou míster és Carlos Rodríguez.

*Raül Gonzalez, jugador del J i Maria, és bomber. Diumenge, va ajudar en l'accident
dels estudiants. Després, va sortir a les 10.15 d’Amposta i a les 11.45 estava a Sant-boi.
Va arribar just però amb el temps suficient per ser titular.

*Ja fa moltes setmanes els avançava que un entrenador de Tercera catalana podia di-
mitir. Aquest era subi del Roquetenc: "diuen que quan perds la il·lusió per una cosa és
millor dimitir", manifesta en un comunicat. Jo sé perquè va dimitir i no ho diré, són co-
ses del futbol. Només sé una cosa, Subi és un crak com a entrenador i com a persona.

Radiografia del futbol ebrenc
L’EQUIP DE LA SETMANA: UE SANT JAUME

Nou jornades porta invicte
aquest equip que li ha costat
adaptar-se a la categoria però
que ho ha pogut aconseguir.
Disposa de possibilitats de
pujar i més amb la golejada al
Bot. Té enfrontaments amb
dos rivals: Arnes i La Galera.
Destacar que està jugant sem-
pre fora, per la instal.lació de
la gespa artificial, un valor afe-
git a la il.lusió actual.

Pulsacions de la jornada
*Imparable La Sénia, set jornades invicte, cinc jornades guanyant, últimes quatre ha marcat
18 gols i només n’ha rebut tres en contra. L'èxit d'aquest equip és del míster, Juanjo Serrano,
i d’uns jugaors que, amb els reforços, han fet pinya.
*La segona plaça de la quarta catalana se la jugaran sis equips. Els asseguro que pot haver
una lluita aferrissada en les últimes jornades.
*Dada sorprenent. Aquesta temporada tres jugadors de la Rapitenca han demanat les bai-
xes: Àngel, Ferreres i ara Moha que se’n volia anar però que de moment es queda. Moha es
va incorporar durant la passada campanya i ha fet grans partits. ¿Què passa a la Rapitenca
que els jugadors de qualitat se’n van o se’n volen anar?
*Després de vuit jornades sense marcar, Josep Becerra va despertar a l'Amposta. L'equip de
Beto va canviar de tàctica ofensivament i aquest canvi va funcionar.
*El jugador senienc Gerard Verge, exRapitenca, porta 5 gols al juvenil de Divisió d'Honor del
Nàstic i juga sempre de titular.
*Sergi Cid, ex mister dels filials del Roquetenc i del R Bítem, de l’Atlas i que fou segon de
Camarero al primer equip a la preferent, és el nou entrenador del CD Roquetenc. Els rumors
apuntaven a ell, com s’ha confirmat, i també a Lluís, ara al juvenil de la Cava.

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

11
9
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4

GOLS JUGADOR

Chimeno (Ullde)
Dilla (Gandesa)
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)
Ferreres(Camarles)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2A CATALANA
Nº

24
23
22
21
17
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)
Gerard (la Sénia)
Robert (Aldeana)
Toni Calafat (SB)
Rullo (Ametlla)
Sergi Vila (Olim)
Àlex Alegre (Alde)
Ivan Arasa (Roq)
John (Vilalba)
Paquito(Campredó)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3A CATALANA
Nº

44
23
20
19
15
15
14
13
13
13
12
12
10
10
10

GOLS

EQUIP

La Sénia

Perelló

Tortosa

Batea

S Jaume

la Galera

Amposta B

Bot

Ametlla

Pinell

Aldeana

Flix

J i Maria

Camarles

Móra Nova

Arnes

Catalònia B

Tivenys

Ulldecona

Rem Bítem

S Bàrbara

Horta

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

13

13

12

12

12

12

11

10

10

10

10

10

10

10

9

9

9

P EQUIP

Gandesa

Roquetenc B

Ascó B

J i Maria B

Rapitenca

la Cava

Camarles B

Ampolla

Deltebre

Alcanar

Roquetenc

Catalònia

Vilalba

Olimpic

Corbera

Benissanet

Amposta

Ebre Escola

Godall

Campredó

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

9

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

1

1

1

0

PJUGADOR

Fernando Maña
Oriol Biarnés
Jaume Guerola
Sergi Fuertes
Alexis Pedraza
Pau Ripoll
Albert Troyano
Adria Miró
Isaac Martin
Ferran Ramos
Roger Nolla

58
43
34
27
25
23
19
17
17
16
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ B
Nº P.

2
15

6
9

G. JUGADOR

Ahmed Abou
Roger Vidal
Lachen Oudadi
Òscar Colat
Lluís  Castelló
Amado Clotet
Kazu
Oriol Saladie
Gerard Moreno
Abdhejalil
Albert Gordo

67
57
48
33
29
28
25
23
16
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF CORBERA
Nº P.

1
23
1

1
9
4

3
6

G.

JUGADOR

Samu Addel
Òscar Camarero
Ismail
Marc Garriga
Abraham  
Florin Taidler
Josep Ongola
Edgar 
Àlex Vizcarro
Carlos Curto
Micael

62
41
35
34
30
21
20
19
15
14
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UE DELTEBRE
Nº P.

1
10
5

2

1
4
3

2

G. JUGADOR

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

64
42
28
27
23
20
19
17
14
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC HORTA
Nº P.

3
2

3

5
4
7

1

G.

JUGADOR

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

96
76
37
34
27
26
16
12
12
11
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

JE FLIX
Nº P.

1
1
9
9
6
3
2
8
3

1

G. JUGADOR

Aleix Figueres
Xavi Royo
Fèlix Chorto
Manel Martínez
Enric Sentís
Pinxo
Miquel Piñol
Victor López
Marti Gisbert
Victor Cano
Khalid 

46
44
33
29
27
23
21
21
18
15
14

CF GINESTAR
P.

6
2

3
7

3
1
1

G.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Nº

Sergi Prats
Roger Roig
Àlex Franch
Jordi Rullo
Albert Torres
Aleix Arques
Jesse Pareja 
Hristo Garcia
Juan Cortés
Agustí Martí
Aleix Ventura 

49
44
37
37
26
22
22
21
18
14
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

UD J I MARIA B
Nº P. G. JUGADORJUGADOR

Xavi Pomada
Ramon Centelles
Quim Bonet
Marc Lleixà
Gerard Estrella
Ramon Ibañez
Pol Rodriguez
Lluís Albiol
Ruben Peinado
Ivan Capitan
Ferran Ventaja

25
24
23
22
21
19
19
18
15
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CF LA SÉNIA
Nº P.

4

1
3
14
5
8

8
5

3
9
11

1
2
1
1

G.

JUGADOR

Virgili
Andreu Guiu
Víctor Bertomeu
Massana
Artur  Godia
Enric Llopis
Genís
Arliaga
Cristino
José Ramon 
Sergi Lopez

50
45
41
38
37
32
26
23
17
15
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FC ASCÓ
Nº P.

9
5
4
1
1
1
2
2

G.

JUGADOR

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

93
72
55
23
19
19
17
13
12
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

C AT M NOVA
Nº P.

6
20

3
2
5

3

G.

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

ELS CRACS DE LA  JORNADA 25
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PRÒXIMA JORNADA 
(3-4)

dissabte  

Catalònia-Roquetenc (16h)

Tivenys-Ebre E (16.45h)

diumenge

Benissanet-Pinell (16h)

Bot-Camarles (17h)

Arnes-St Jaume (17h)

la Galera-Xerta (17h)

Amposta descansa 

RESULTATS

21a jornada 4a catalana 

Pinell-Catalònia 1-1

Ebre Escola-Arnes 0-2

Camarles-Benissanet 7-2

Roquetenc, descansava

Amposta-la Galera 2-0

S Jaume-Bot 5-1

Xerta-Tivenys 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Pinell 43 10 47

2. la Galera 45 24 37

3. S. Jaume 41 28 35

4. Bot 61 42 35

5. Arnes 42 29 34

6. Catalònia 46 28 34

7. Amposta 38 26 33

8. Roquetenc 34 35 27

9. Tivenys 36 45 25

10. Ebre E 28 40 19

11. Camarles 37 50 15

12. Benissanet 21 68 6

13. Xerta 22 70 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
(2 i 3 d’abril)

Tortosa E-PB Lloret

Molins-S Pere

Pardinyes-Sabadell

At Prat-S Eugenia

S Andreu-Guineueta

Porqueres-Fontsanta

C Clar-Santpedor

F Júpiter-S Gabriel

RESULTATS

23a jornada 

Santpedor-S Andreu 1-1

Sabadell-PB Lloret 8-1

S Gabriel-At Prat 3-0

Guineueta-Molins 1-2

S Pere-Tortosa E 1-4

Fontsanta-F Júpiter 4-0

Pardinyes-Porqueres 3-4

S Eugenia-C Clar 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Sabadell 85 10 62

2. S Gabriel 83 24 57

3. S Pere 86 31 52

4. Molins 77 25 51

5. At Prat 69 30 44

6. Tortosa E 57 50 42

7. Fontsanta 43 37 37

8. Pardinyes 52 46 36

9. Guineueta 44 54 31

10. C lar 52 56 29

11. Porqueres 58 51 29

12. S Andreu 33 48 22

13. S Eugenia 36 69 17

14. Santpedor 25 98 14

15. F Júpiter 24 109 5

16. PB Lloret 42 128 4

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA

2 i 3 d’abril

Ginestar-Gandesa

la Cava-S Jaume

Olimpic-Rem Bítem

Alcanar B-Tortosa E

Aldeana-Alcanar A

S Bàrbara-J i Maria

Horta-Ulldecona

RESULTATS 

20a jornada

Tortosa E-la Cava 0-11

Alcanar A-Ginestar 8-0

Gandesa-S Bàrbara 1-2

J i Maria-Rem Bítem 3-3

Olimpic-Alcanar B 0-5

S Jaume-Horta 1-0

Ulldecona-Aldeana 10-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          GF  GC   P

1. Alcanar A 169 26 60

2. la Cava 138 29 55

3. S Bàrbara 77 37 41

4. Alcanar B 86 40 38

5. Ulldecona 70 53 32

6. Tortosa E 58 53 30

7. Olimpic 63 94 30

8. Horta 47 47 27

9. R Bítem 35 70 17

10. J i Maria 37 84 16

11. Aldeana 38 87 14

12. Ginestar 32 91 13

13. Gandesa 37 67 12

14. S Jaume 10 119 3

Femení 7 Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Catalònia-Rapitenca

J i Maria-Amposta

la Sénia-Aldeana

Perelló, descansarà

Vinaròs-Alcanar

Roquetenc-Ametlla

Canareu-Tortosa

RESULTATS

18a jornada 

J i Maria, descansava

Tortosa-Amposta 1-1

Perelló-Roquetenc 1-1

Alcanar-la Sénia 13-1

Aldeana-Catalònia 2-0

Rapitenca-Canareu 3-0

Ametlla-Vinaròs 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

1.Aldeana 75 21 48

2. Vinaròs 41 20 41

3. Amposta 57 20 38

4. Rapitenca 53 30 33

5. Alcanar 55 35 29

6. Roquetenc 29 26 22

7. Catalònia 47 51 22

8. Tortosa 44 43 22

9. J i Maria 28 29 21

10. la Sénia 28 80 13

11. Perelló 27 53 9

12. Canareu 10 30 9

13. Ametlla 15 71 4

Veterans

PRÒXIMA JORNADA (3-4)
dissabte

Flix-J i Maria (16h)
M Nova-Ascó (16.30h)
Campredó-Batea(17h)
l’Ametlla-Aldeana (17h)

diumenge 
Corbera-Roquetenc (16h)
Vilalba-Perelló (16h)
Deltebre-Olimpic (17h)
Ginestar-Horta (17h)

la Sénia-S Bàrbara (17h)

RESULTATS

25a jornada, Tercera catalana  

la Sénia-Ametlla 5-1

Flix-Corbera 3-1

Aldeana-Ginestar 7-0

S Bàrbara-Roquetenc 2-2

Ascó-Campredó 1-0

Olimpic-Vilalba 2-0

Batea-Deltebre 2-0

Perelló-J i Maria 2-0

Horta-M Nova (sus 60’)1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 25 83 37 56

2. Ametlla 25 55 33 50

3. Aldeana 25 65 40 45

4. S Bàrbara 25 69 48 45

5. Perelló 25 55 34 44

6. Flix 25 47 35 42

7. Roquetenc 24 50 29 42

8. la Sénia 25 53 33 39

9. Corbera 25 49 43 37

10. Vilalba 25 39 40 36

11. M Nova 24 50 38 36

12. Olimpic 24 44 38 33

13. J i Maria 25 41 58 32

14. Horta 24 31 57 25

15. Deltebre 25 40 45 24

16. Ascó 25 40 58 24

17. Ginestar 25 27100 7

18. Campredó 25 27 99 6

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA  (3-4)
dissabte 

Catalònia-Cambrils (16.30h)
diumenge 

Canonja-Valls (11.45h)
Torreforta-Ulldecona (11.45h)

Alcanar-Gandesa (16h)
Hospitalet-Roda Berà (16.30h)
Camarles-Tortosa (17h)
R. Bítem-l’Ampolla (17h)

Godall-Riera (17h)
R Bonavista-la Cava (17h)

RESULTATS

25a jornada, Segona catalana

Cambrils-Hospitalet 1-1

Riera-Rem Bítem 4-0

Ulldecona-Canonja 4-1

la Cava-Roda Berà 3-2

Valls-Catalònia 1-0

Tortosa-Torreforta 2-1

R Bonavista-Godall 4-2

Gandesa-Camarles 2-1

Ampolla-Alcanar 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Cambrils 25 75 18 56

2. Tortosa 25 52 28 55

3. Valls 25 52 35 55

4. Ulldecona 25 45 36 42

5. Gandesa 25 46 31 40

6. la Cava 25 49 40 40

7. Riera 25 38 31 40

8. Roda Berà 25 43 46 33

9. Camarles 25 41 43 33

10. Catalònia 25 32 31 32

11. R Bítem 25 36 48 31

12. R Bonavista 25 40 42 30

13. Torreforta 25 36 36 30

14. Alcanar 25 48 60 26

15. Ampolla 25 29 48 25

16. Hospitalet 25 25 37 25

17. Canonja 25 23 41 21

18. Godall 25 20 79 9

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

L’Ascó es va refer de la
derrota al camp de

l’Europa, guanyant el
Peralada (2-0). 3 punts

vitals per la permanència. 

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Júpiter
Granollers-Palamós

Prat-Gavà
Europa-Figueres
Rubí-Cerdanyola
S Andreu-Morell

Sabadell-Muntanyesa
Terrassa-Masnou
Peralada-Vilafranca

Manlleu-Ascó (diu 3 17h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 31 18 11 2 54 22 65
2. Gavà 31 15 12 4 53 31 57
3. Vilafranca 31 16 6 9 54 43 54
4. Europa 30 14 11 5 46 24 53
5. Sabadell 31 15 8 8 46 30 53
6. Muntanyesa 30 15 7 8 39 27 52
7. S Andreu 31 12 8 11 38 35 44
8. Júpiter 31 13 5 13 47 48 44
9. Figueres 31 12 7 12 39 29 43
10. Cerdanyola 31 12 7 12 44 40 43
11. Manlleu 31 13 3 15 34 39 42
12. Ascó 31 10 9 12 28 37 39
13. Granollers 31 10 7 14 42 48 37
14. Palamós 31 8 12 11 38 46 36
15. Peralada 31 8 11 12 39 45 35
16. Terrassa 31 10 4 17 30 53 34
17. Santfeliuenc 31 8 9 14 34 48 33
18. Rubí 31 8 8 15 31 45 32
19. Morell 31 7 6 18 24 50 27
20. Masnou 31 6 7 18 33 53 25

Tercera divisió RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA (3-4)
Torredembarra-Catllar

Viladecans-Vilaseca

V Alegre-Castelldefels

S Ildefons-Igualada

Rapitenca-Suburense (diu12 h)

J i Maria-Reddis (diu 12.30h)

Lleida-Amposta (diu 16h)

Vilanova-Terrassa

Balaguer-Santboià

RESULTATS

25a jornada, Primera catalana

Vilaseca-Balaguer 0-2

Lleida-Rapitenca 1-0

Reddis-Vilanova 1-2

Santboià-J i Maria 3-0

Castelldefels-Viladecans 3-0

Catllar-V Alegre 0-4

Amposta-Terrassa 3-0

Igualada-Torredembarra 6-1

Suburense-St Ildefons 4-1

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilanova 25 52 25 50

2. Castelldefels 25 52 28 48

3. Santboià 25 52 21 47

4. Balaguer 25 38 22 47

5. Igualada 25 42 28 42

6. J i Maria 25 43 28 41

7. Lleida 25 37 29 41

8. Suburense 25 42 32 41

9. V Alegre 25 47 40 39

10. S Ildefons 25 52 33 38

11. Vilaseca 25 29 27 34

12. Rapitenca 25 36 38 34

13. Terrassa 25 23 35 30

14. Viladecans 25 35 54 27

15. Reddis 25 26 47 24

16. Amposta 25 34 55 23

17. Torredembarra 25 22 56 12

18. Catllar 25 18 82 3

Reacció
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Jaume Esteve és de
Riba-roja. Ha jugat a la
Tercera divisió en set
temporades, a la Pobla
de Mafumet, on va
arribar a ser el capità
(imatge de la foto infe-
rior). Als seus 33 anys,
és el pulmó del Flix, en
el que té el seu entre-
nador talismà en la
seva història futbolis-
ta: Rius. Un entrenador
que el va recomanar
perquè jugués al Lleida
quan era cadet i que el
va tornar a repescar
perquè acabi la seva
carrera al Flix. Avui és
un dels seus baluards.
Juga amb la mateixa
professionalitat que
quan militava a la
Tercera divisió.
Pregunta: Els Esteve,
família de futbolistes?
Resposta: Sí, el meu
pare va jugar al
Mequinensa, de 3a
divisió. El meu germà
va estar al futbol base
del Reus. Ara juga al
Flix amb mi; li dono
consells i també li pego
algunes bronques... 
P: Em sembla que al
Flix et coneixen per un
altre nom...és així?.
R: jejejeje...Aquí a Flix
em diuen Jauminha. A
la Pobla em cridaven
Capi.  
P: On t’agrada més
jugar?.
R: De mitja punta, per
les bandes. No obstant,
ara on em posi Rius,
sóc jugador d'equip.
P: El teu lema?
R: Gaudir al màxim, la
vida és molt bonica i
només es viu una
vegada.
P: Què és la vida?
R: Un somni que vius
despert i en el que van

passant etapes. 
P: La teua passió?
R: Futbol,   la família,
amics i sobre tot la
meva filla Daniela. El
dia que va néixer no
puc explicar el que vaig
sentir.
P: Què t’agraden,
morenes o roses?
R: A mi m’agrada la
meva dona, que és la
millor del món, perquè
m'aguanta i té i ha tin-
gut molta paciència
amb mi. 
P: Casat o solter?
R: Visc en parella. Li
vaig regalar un anell de
compromís a Nadal,
suposo que ens
casarem. A l'estiu del
2009 em van oferir
anar al Kitchee de
Gombau de primera
divisió de Hong Kong i
em vaig quedar a la
Pobla per amor a la
meva dona.   
P: Com portes compa-
ginar feina, entrena-
ments, família i futbol?.
R: Ara molt bé, però
quan entrenava a la
Pobla de Mafumet,
eren cinc entrenamen-
ta per setmana, només
descansàvem els
dimarts. Era més dur.
No obstant, si t'agrada,
no és un sacrifici.
P: Has plorat en un
partit de futbol?
R: Quan va morir Jordi
Pitarque, era un crac en
tots els sentits, vaig
jugar dos anys amb ell.
Va ser molt dur el que
va passar. Sempre el
recordarem. 
P: Els futbolistes sou
uns pistolers?.
R: Això és una llegenda
urbana.
P: Compta’m una
anècdota?

R: Primer any a la
Pobla de la Mafumet,
érem filial del Nàstic,
algun dia vaig anava a
entrenar amb el primer
equip. Rebo una truca-
da un 28 de desembre
del delegat el Sr. Grau,
per anar a entrenar al
dia següent amb el pri-
mer equip. No vaig
anar pensant que era
una innocentada... no
em van trucar més... 
P: Què t’hagués agra-
dat ser?
R: Jugador de primera
divisió.
P: El sexe és perjudicial
abans d’un partit?.
R: No, tot és psicològic. 
P: Una illa deserta, tu i
50 noies?
R: Jugaria un partit de
futbol i jo d'àrbitre. 
P: Comences a jugar al
teu poble, Riba-roja?
R: Sí, jugava a futbol

sala i futbol 11, després
vaig jugar un any amb
el cadet del Flix i d'allí
vaig anar al Lleida, de
la mà de Rius que
m'entrenava al futbol
base del Flix. Ell em va
recomanar, ja que feia
el curs d'entrenador a
Lleida.
P: Com és Rius?
R: És molt bon entrena-
dor i té una cosa molt
bona: sap tenir content
a tot l'equip, fins i tot
als suplents, té molta
psicologia.  
P: En aquesta etapa al
Lleida, estaves al pis
amb Povill, del
Roquetenc?
R: Si, va ser una gran
convivència, i l’inici
d’una bona amistat. De
vegades sortíem a una
discoteca, però jo mai
lligava. Ell, sí.
P: Segueixes a Lleida?.
R: Sí, estic quatre anys,
un al cadet i tres al
juvenil de divisió
d'honor. En acabar el
futbol base, vaig estar
a punt de deixar el fut-
bol per les circumstàn-
cies que envoltaven
aquest món amb el
tema dels represen-
tants i que poden
desil.lusionar. Però em
vaig refer gràcies a
Antoni Cabacés (en
pau descansi) i a través
d’ell fitxo a la Preferent
amb l’Ascó, amb Isaac
Fernández com a tèc-
nic, molt professional,
molt treballador i tenia
cura de tots els detalls.

Vaig estar dues tempo-
rades, en les que em
vaig trobar força bé, la
veritat.
P: Després arriben els
teus set anys a la
Pobla?
R: Sí, tres a la Primera
Catalana i quatre a ter-
cera divisió, sempre
vaig ser titular menys
l’última campanya. I
vaig ser capità quatre
temporades. Vaig jugar
l'any que Guardiola
estava al filial del Barça.
Vam perdre 1-0 al
Mini-estadi i li vam
guanyar al nostre camp
1-0. 
P: Has tingut com-
panys que han estat
grans jugadors.
R: Sí. Virgili, els ger-
mans Oriol o Aleix
Vidal, que ara està al
Barça. Recordo els seus
tatuatges, una mica
peculiars. Tinc un gran
record també del meu
entrenador a la Pobla,
Santi Coch, una gran
persona de futbol i que
sabia llegir molt bé els
partits.
P: Després tornes a
l’Ascó?.
R: Vaig estar dos anys,
un a Tercera i un altre a
1a Catalana.
Posteriorment, fitxo
amb el Torredembarra
a 1a Catalana amb
Papaseit i a la següent
campanya fitxo per La
Cava. Solament jugo
quatre partits i he de
deixar el club per
motius de treball. Com

no volia deixar de fer
esport, jugo amb el
Riba-roja de futbol sala
i al poc temps de
començar, contacta
amb mi Albert Mani,
de Flix, però no és fins
a la següent tempora-
da quan arribo a un
acord i és Rius qui em
convenç després d'en-
viar-me molts what-
sapps...Per anar a Riba-
roja, el meu poble,
sempre passo per
davant del camp del
Flix i jo sempre pensava
que m'agradaria aca-
bar al Flix. És un club
que li tinc un afecte
molt especial. 
P: Una gran afició?.
R: Sí, la millor, sense
dubte. Molt fidel al seu
equip i sempre ani-
mant; la temporada
passada ens va acom-
panyar un autocar ple
d’aficionats al camp del
Roquetenc. Això ho
fan pocs equips i
menys a tercera catala-
na.
P: A Flix, qui és el més
‘caxondo’ del vesti-
dor?.
R: Joan Porta està sem-
pre de broma i sempre
posa alegria.
P: Oleguer, com és?.
R: Un gentleman, gran
amic dels seus amics.
Té una agenda de tele-
fons immensa perquè
té molts amics, entre
ells jo. Té un cor molt
gran, tant com ell ho
és.
P: Tornes a jugar amb
companys que vas
tenir al Lleida?.
R: Sí, amb Dani
Hermandez i Usall.
P: Com és l’ambient
del Flix?.
R: És una família, molt
bon ambient, fem uns
sopars que no tenen
pèrdua, amb Andreu
Peral que toca la guita-
rra i canta. Ell forma
part del ‘Gitano Blanc’.
Andreu Carranza, per
la seua part, fa mala-
bars...la veritat és que
disfruto molt. Molt
bona gent i amb un
Rius que és fantàstic.
Hi ha partits, com el dia
de l’Horta, que vam fer
senglar estofat i vam
gaudir molt del sopar.
P: Bons entrenadors.
R: Rius, Santi Coch,
Isaac Fernández i
Juanjo Lecumberri.
P: Què prefereixes,

tenir un bon entrena-
dor o un bon equip? 
R: Els equips els formen
els jugadors i els juga-
dors fan a un bon
entrenador, tot va lli-
gat.
P: Quin és millor juga-
dor de les Terres de
l'Ebre amb qui has
jugat?.
R: Yuri, es pot adaptar
en moltes posicions, he
coincidit amb ell a
l’Ascó, La Cava i Flix.
P: Alguna anècdota
amb algun àrbitre?.
R: Un cop, en un partit,
parlava amb un àrbitre
i un contrari em va dir:
"Després quedareu per
prendre unes cerve-
ses”. Li vaig respondre
que sí.
P: És una droga el fut-
bol?.
R: Quan hi estàs posat,
ho necessites.
Entrenament, partit,
conya al vestidor,
sopars, grans amis-
tats...
P: Tens cap mania en
un partit?.
R: Si he guanyat un
partit, al següent em
poso la roba interior del
mateix color.
P: Què és el que més
t’ha aportat el futbol?
R: Uns valors, la disci-
plina, respectar al con-
trari, conèixer gent.
P: Quina regla del fut-
bol canviaries?.
R: Quan et fas mal vas
a mútua i et donen la
baixa, potser per un tall
petit a la mà i es podria
jugar però no et dei-
xen.
P: A què fa olor un ves-
tidor?
R: A tot. 
P: Entens els àrbitres?
R: De vegades no. Hi
ha casos que no s'ente-
nen ni ells; els parles bé
amb educació i ells et
contesten malament.
No tots ho fan. Però
alguns, sí. 

By: Joaquin Celma

XX

AVUI: JAUME ESTEVE, JUGADOR DE LA JE FLIX

PROPER: 

JORDI FABREGAT

41 «El Flix és una gran família»
EL NOI DE RIBA-ROJA

By: Joaquin Celma
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Després del bronze aconseguit la temporada
anterior en la mateixa prova, el passat dissabte
12 de març, la morenca Oxana Bonjorn Girós,
del Club d’Atletisme Ascó, va obtenir la plata
en el Campionat de Catalunya d'Atletisme en
pista coberta, que es va fer a Sabadell, en la
categoria infantil, amb un temps de 3:15.27.
En el mateix campionat, el seu germà Aleix va
acabar quart en la prova de 2.000 metres
marxa amb un temps de 10:41.33. Setmanes
abans, el diumenge 21 de febrer, a Coma-
ruga, l'Aleix va quedar també quart al
Campionat de Catalunya de Marxa en Ruta en
categoria infantil, amb un temps de 16:03, en
la prova de 3 km marxa. Finalment, també cal
destacar la setena posició de l'Oxana al
Campionat de Catalunya de Cros Infantil que es va fer a Girona el diumenge 14 de febrer.

Oxana Bonjorn, plata en el Campionat de
Catalunya de Pista Coberta 

ATLETA DE MÓRA D’EBRE. EN 1500 METRES LLISOSLES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (70-57)

Els equips juvenil i cadet masculí, es van desplaçar al camp de l'Arenys. El juvenil va perdre  3-
2 amb parcials (24-26, 23-25, 26-24, 25-17 i 15-13). Sumant aquest punt, acaba en tercera
posició i accedeix a la fase final que es celebrarà a Roquetes el 9 i 10 d'abril. Per altra banda,
el cadet masculí, també es van desplaçar a Arenys. 3-0 amb parcials (25-9, 25-20 i 25-10),
quedant en tercera posició amb accés a participar en la fase final de Catalunya. El sènior mas-
culí, va anar al camp del líder, el C.V.Barberà Comerç Urbà. 3-1 amb parcials (25-18, 25-23,
21-25 i 25-20). El sènior femení, una jornada més aconsegueix una victòria molt important per
la permanència. 1-3 amb parcials (18-25, 15-25, 25-23 i 20-25). El juvenil i cadet femení, van
jugar a casa contra el Sant Just. L'equip juvenil, va guanyar per 3-0 amb parcials (25-17, 26-
24 i 25-23). L'equip cadet va perdre per 1-3 amb parcials (21-25, 25-16, 16-25 i 22-25).

Juvenil i cadet masculins, classificats
C VOLEI ROQUETES

Derrota contundent a la pista del Grup Barna
Les Vinyes del Convent CB
Cantaires visitava el Grup
Barna B a falta de set jorna-
des pera finalitzar la lliga, on
no estan definits el tercer i
quart lloc que defineixen els
play-off d’ascens. L’equip de
casa va jugar un partit formi-
dable en intensitat defensiva,
disciplina i un encert molt
positiu en els llançaments de
camp. Les Vinyes del
Convent CB Cantaires
Tortosa no aconseguia entrar
en el partit, anant a remolc
tot l’encontre. Els períodes
serien de 19/11 (el més
determinant), 21/17, 18/19 i
12/10. Els dubtes, una
defensa no apta per a aquest
tipus de rivals i un joc poc
col·lectiu deixaven l’equip
tortosí sense oportunitats
d’arribar a un marcador igua-
lat al final del partit. Les dis-

traccions i una manca de
concentració regular marca-
ria el conjunt roig, amb la
derrota més voluminosa de
tota la temporada per 70-57.

Els números del matx serien
de 48 rebots totals, 11
assistències, 19 pèrdues, 2
robatoris, 3 taps, 30% en tirs
de campo, 27 % de tirs de 3
i 52 % en tirs lliures; come-
tent 22 faltes.
Toca refer-se i recuperar for-
ces pensant en el dia 3 d’abril
quan es rebrà el CBT al
Pavelló de Ferreries, passat el
descans de Setmana Santa.

Altres resultats

Junior Masc.: CB Cantaires
63 - 64 CB Valls. Partit molt
competit i que es va escapar
al darrer minut.
Mini masculí: CB Ampolla
36-53 CB Cantaires
Cadet Masc.: CB Cantaires
45 - 82 CB Morell.

FUTBOL FEMENÍ. PREFERENT

Els 280 remers de tot l´estat espanyol concentrats aquest
darrer cap de setmana a Banyoles, han portat a terme unes
renyides regates per aconseguir l´objectiu de la classificació per
la selecció espanyola; 261 un bots van ser els participants. El
Club de Rem Tortosa aconseguí: 1a posició en  2-ABM      Pau
Vela i Àlex Sigurbjonson. 3a "1xABM" Albert Tafalla. 3a
"1xABF" Natàlia Arasa. 4a "2-CF" Júlia Blasco i Alba Arasa.
4a "2-JF"Anna Kayser i Mireia Llambrich. 5a "2-ABM"
Ruben Garcia i Roger Folque.

L'assalt a la cinquena plaça ja ha començat. El Tortosa Ebre va
aconseguir sumar 3 punts davant el tercer classificat, el Sant Pere.
El conjunt de les Terres de l'Ebre es va imposar per 1-4 i es troba
a 2 punts del cinquè, l'Atlètic Prat. Victòria de pretigi assolida grà-
cies a l’esforç de tot l’equip. Un gran premi.  A més, per l'expul-
sió de Carla, la lesió de Raquel i les baixes existents, les noies del
filial van fer una sensacional aportació. Un triomf en un camp
dels equip capdavanters a la categoria. Foto: futfem

Concentració a Banyoles

Victòria de prestigi del 
Tortosa Ebre, a Sant Pere (1-4)

El pilot de Roquetes, Pau Doñate, afrontava
el cap de setmana passat la 3a prova del
campionat d’Espanya. 
Pau explicava a la seua plana de Facebook:
“bones sortides, i bon ritme durant els pri-
mers 15 minuts però per la falta d’entrena-
ment i de competició nomes he pogut fer el
16 classificat en un circuit complicat per la
pluja”.

Tercera prova del campionat d’Espanya
MOTOCROS

HANDBOL

Infantil  Femení. C.E. Tortosa 24 (11) - H. Esplugues 24 (14). Les noies tortosines eren conscients
de la importància de la victòria per poder assolir la 3ª plaça que podria donar lloc a jugar el play-
off d'ascens i, tot i que es va intentar per activa i passiva, l'empat no serà suficient. Infantil  Masculí
H. Cooperativa Sant Boi 29 (15) - C.E. Tortosa 22 (8). Partit marcat per una gran diferència de joc
entre una fluixa primera part, on els infantils no acabaven de trobar el seu lloc i la segona, on van
mostrar molta motivació i intensitat. Cadet  Femení. C.E. Tortosa 25 (12) - H Cooperativa Sant Boi
“B” 20 (13). Els inicis  van tindre com a clar dominador l’equip de Sant Boi, amb un joc molt ràpid
i centrant la major part de jugades pel pivot, així es va arribar al minut 20 amb 6-11. A partir de
llavors, les tortosines van prendre la iniciativa en el joc, deixant les imprecisions a un costat i millo-
rant en defensa i en atac, acabant imposant-se. Cadet  Masc. C.E. Tortosa 15 - AMPAManyanet
35. Juvenil  Masculí. C.E. Tortosa 27 - C.E.H. Vendrell 35. Sènior Femení. H. Sant Vicenç 27 -
C.E. Tortosa 19. Durant tot el partit les sèniors van realitzar una fluixa defensa que va fer que les
locals aprofitessin els atacs per a marcar i posar-se amb més diferència al marcador. Sènior Masculí
“B”. H. Sant Joan Despí “C” 26 (13) - C.E. Tortosa “B” 26 (14). Darrers minuts emocionants amb
diverses opcions per marcar el gol de la victòria, però sense fortuna. Proper partit, derbi amb l’Ascó. 
Sènior Masculí “A”. C.E. Tortosa 29 (11) - A.E. Aula 26 (12). Victoria importantíssima del CE
Tortosa a casa contra el 3r classificat l’AE Aula. Els tortosins es jugaven la 2º posició de la taula
enfront a l’equip que estava tant sols 1 punt per sota abans del partit.

Centre d’Esports Tortosa
EN UN MINUT

Dins del programa de for-
mació per a tècnics del
territori de les Terres de
l'Ebre, el dijous dia 17 de
març,  va tenir lloc, en el
Casal tortosí, la primera
d'aquestes jornades.
La ponència
"Metodologia en edats
de formació", va anar a
càrrec del sots-director de
l'àrea de formació de
l'FCBQ, Sr. Joan Cortés i
va comptar amb la
col·laboració de CB
Cantaires Tortosa en la
seva organització.
Un total de 35 entrena-
dors i tècnics dels clubs
de les Terres de l'Ebre van
poder assistir aquesta jor-
nada on el principal
objectiu va ser donar
desenvolupar el concepte
de la metodologia en un
entrenador de bàsquet en
els seus entrenaments.
Des del CB Cantaires
Tortosa “volem agrair a la
FCBQ la seva nova apos-
ta per la formació als
clubs ebrencs”.

Més
notícies

Tal com informa Enric Alguero
al Diari, Youn Deniaud es va
imposar a Bítem. 270 bikers
van competir en la prova.

Enduro BTT de
Bítem

CE MONTASPRE
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MÉS EBRE RECOMANA

Maridatge

Vi dolç natural blanc Temperatura: 12º

Pastís de poma: 
«APFELKUCHEN»

INGREDIENTS :
• 2 ous grans o 3 petits
• 100 g. de sucre
• 125 g. de farina
• 2 culleretes rasses de llevat Royal
• 5 cullerades soperes d'oli de gira-sol
• vainilla en pols o sucre de vainilla
• 1 kg. de pomes àcides (tipus reineta)
• mantega
• sucre i canyella en pols
• 1 grapat d'ametlles picades o laminades

PREPARACIÓ:
• Batre els ous amb el sucre fins a tindre una crema consis-
tent. Afegir la farina amb el llevat i un polsim de sal tamisat,
a poc a poc. Per últim afegir l'oli. Mesclar-ho tot. Estendre la
massa en un motllo desmuntable pintat amb oli o mantega.
Cobrir amb les pomes pelades i tallades a daus. Ficar per so-
bre les ametlles i el sucre de vainilla. Ficar dins del forn prè-
viament escalfat, coure a 180º uns 45 minuts fins que la mas-
sa agafi un color daurat. Amb un pinzell estendre la mantega
líquida sobre les pomes i per últim empolvorar amb el sucre i
la canyella.  

HISTÒRIA DE LA POMA

Des de bon principi la poma ja es va establir com la reina de les fruites, ja que va ser l’escollida per
representar el pecat original en el llibre del Gènesi, la poma d'Eva ha estat sempre el símbol de la
temptació de la fruita prohibida. Des de llavors la seva presència ha estat una constant en la histò-
ria de la humanitat. En la mitologia de l'antiga Grècia, una poma d'or, va ser la causa de la disputa
entre les deeses Hera, Atenea i Afrodita, essent l'origen de la guerra de Troia, i en el jardí de les
Hespèrides hi havia les pomes daurades que proporcionaven la immortalitat. Altres pomes cèlebres,
van ser la que va aguantar al cap el pobre fill del suís Guillem Tell i la que caient de l'arbre, va fer
descobrir la teoria de la gravetat a Isaac Newton. En el món de la ficció trobem la poma enverina-
da que la madrastra disfressada de vella va donar a la Blancaneus i el barril de pomes des d’on Jim
escoltava a Long Silver John a "L'illa del Tresor". Al segle XX les tres pomes més conegudes van ser
la gran poma de New York, la poma dels ordinadors Appel (Mcintosh és el nom d'una varietat de
poma) i la poma pintada per René Magritte que va ser utilitzada com a logotip de la companyia dis-
cogràfica dels Beatles. 
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Alerta: Avís per vent

Estat del cel
Fins a mitja tarda el cel estarà serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans a
sotavent del Pirineu occidental. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat amb l'a-
rribada de núvols alts i mitjans pel nord i oest del país, que al final del dia deixaran el
cel mig ennuvolat en conjunt. Independentment, fins a mig matí hi haurà núvols bai-
xos al vessant nord del Pirineu i a les comarques de ponent que deixaran el cel entre
mig i molt ennuvolat en aquests sectors, i també n'hi haurà a partir del vespre a punts
del litoral central.

Precipitacions
De matinada s'esperen precipitacions febles i minses al vessant nord del Pirineu. Cota
de neu: 900 metres.

Temperatures
Temperatura mínima semblant o lleugerament més baixa i màxima semblant. La míni-
ma es mourà entre els -3 i 2 ºC al Pirineu i Prepirineu, si bé serà més alta en algunes
valls on bufi el fogony, entre -1 i 4 ºC a la depressió Central i al prelitoral nord, entre 1
i 6 ºC a la resta del prelitoral i entre 5 i 10 ºC al litoral. La màxima arribarà a valors d'en-
tre 12 i 17 ºC al Pirineu i a l'altiplà central, localment més baixa al vessant nord del
Pirineu, i entre 16 i 21 ºC a la resta del territori.

Visibilitat
Visibilitat regular o dolenta fins a primera hora del matí a zones elevades del vessant
nord del Pirineu. A la resta serà bona o excel·lent, tot i que fins a primera hora del matí
hi haurà boirines en algunes valls del nord de la depressió Central.

Vent
Bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb cops forts a l'Alt Empordà, i forta amb
cops molt forts a l'extrem nord de la zona, amb tendència a afluixar a partir del vespre.
Mestral entre fluix i moderat amb cops forts a l'extrem sud fins a mitja tarda, amb algun
cop molt fort de matinada. A la resta el vent serà fluix i variable, amb domini del com-
ponent sud i oest al centre de la jornada. A més, al Pirineu i Prepirineu bufarà de com-
ponent nord entre fluix i moderat amb cops forts i localment molt forts fins al migdia.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

20º
Mínima

9°
MATÍ

SOL

TARDA

SOL

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

Els teus plans econòmics poden sofrir  algun
reajustament , però  si saps  jugar  bé les teves
cartes  pots fins  i tot  sortir  beneficiat  del
canvi.

La teva manera de manejar  els diners haurà  de
continuar  sent rigorosa i disciplina. Si et propo-
sen  algun negoci, estudia-ho  a fons i desprès
decideix.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs  en un moment  de franca  expansió  en la
teva carrera  professional  i seria  una llàstima  que
el desaprofitessis  per diversions  que  només  et
fan gastar  més del compte.

Controla  la tendència  a saltar-te  les normes,
no abandonis  els bons  hàbits  perquè  això  et
passaria  factura. No gastis  de més  del que
realment has de gastar.

Bessons
20/5 al 21/6

Si tens  l’oportunitat  de viatjar , fes-ho , però
sense  deteriorar  la teva  economia  amb
massa  despeses. No  permetis  que sorgei-
xin  problemes  amb la teva parella.

Ara  tens  major tendència  a sofrir  accidents
deguts  a la teva impulsivitat  i als  teus movi-
ments bruscos. Evita  qualsevol  situació  que
comporti  un rics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si et continues  esforçant  en el treball, asso-
liràs  una bona posició en la teva  empresa que
et permetrà  majors  garanties  i seguretat
econòmica.

Tant  la teva  vida social  com la laboral
estan sent agitades  i és  possible que hagis
d’actuar  a moltes festes, actes o reunions ,
en les quals  et sentiràs  de gust.

Lleó
22/7 al 22/8

Les teves  ànsies  i desigs  de llibertat  poden
provocar  que la inestabilitat amorosa , que se
t’està  presentant  des de fa  temps, ara  es
pugui  veure  accentuada.

Aquari
20/1 al 18/2

És possible  que sorgeixin  problemes  amb  la
teva parella  o socis  per qüestions  de diners,
però  veuràs  com poc a poc  se’n  van  solu-
cionat  les coses.

Verge
23/8 al 21/9

En la salut, l’estómac ha estat  el teu  punt
feble en els últims  temps i ara podries  sofrir
una indigestió, per ingerir aliments  que  no
et sentin bé.  

Peixos
19/2 al 20/3

Saps  bé  que tens que canviar moltes coses  en
la teva relació  de parella, però  és possible, que
encara  no sàpigues com fer-ho. En aquest  cas,
el diàleg serà  un factor  imprescindible.  

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 

OFERTA CATALANA
masajes relajantes com-
pleto 20 euros discreto
independiente.
664149258

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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ANTROPÒLEG, AFRICANISTA I ESCRIPTOR CATALÀ

Albert Sánchez Piñol és un
antropòleg, africanista i escrip-
tor català. La seva primera
novel·la, «La pell freda»
(2002), li va donar un gran
reconeixement del públic i de
la crítica (32 edicions en català
(2012) i drets de traducció en
37 llengües). Entre les seves
obres també destaquen
«Pandora al Congo» (2005) i
«Victus» (2012) escrita origi-
nalment en castellà i traduïda
posteriorment al català, rus,
alemany, holandès, italià, por-
tuguès, francès i coreà. Victus
és una novel·la de gènere
històric i fou publicada per l'e-
ditorial La Campana el 2012.
L'obra conta la història de
Martí Zuviría, que amb 98
anys, narra des de Viena i just
abans de la Revolució
Francesa, les seves memòries
com a ajudant d'Antoni de
Villarroel durant la Guerra de
Successió. Victus va vendre
més de 200.000 exemplars en
castellà i català. Avui parlarem
amb l'Albert Sánchez Piñol de
«Vae victus», la continuació...

Més Ebre: Victus una novel·la
de ficció històrica que és con-
siderada com la gran novel·la
catalana de 1714. Ara, podem
parlar de la seva continuació
Vae victis/Vae victus? «Ai dels
vençuts»

Albert Sánchez: Sí, així és, lite-
ralment. Victus acaba l’11 de
setembre i Vae Victus comença
el 12... El dia després ha estat
poc explicat, o almenys molt
poc novel·lat. I el que va passar
després de la caiguda de la ciu-
tat mereix ser narrat. El despo-
tisme cínic dels Borbons és
incommensurable. Poques
derrotes han estat tan absolu-
tes, i al mateix temps han gene-
rat tanta resistència. Sembla
que el 12 de setembre vés va
acabar tot, però en realitat va
existir una resistència fortíssima
i organitzada, fora dels nuclis
urbans, que es perllonga gaire-
bé fins a 1725.

ME: “Vae Victus” està com-
posta de quatre parts:
Americanus, Hispaniensis,
Magna Parens i Australis. Ens
parla del després de la Guerra
de Successió quan esclata una
nova guerra entre les monar-
quies francesa i espanyola. Tot
un viatge que en transporta de

l'aventura americana, a
Catalunya, a Londres,
Alemanya i fins i tot a Nova
Zelanda.
AS: Sí, perquè el segle XVIII és
apassionant. A Victus volia
explicar al món aquesta “gue-
rra catalana” de 1713-14, per
dir-ho així, però ara també volia
explicar el món del XVIII als
catalans... aquesta època està
farcida de lluites desconegudes,
de pobles afectats per conflic-
tes entre el colonialisme i socie-
tats autòctones. I també hi ha
personatges extraordinaris,
com Cook. Realment va ser una
època molt turbulenta, i molt
apropiada per situar-hi un per-
sonatge com Zuviria.

ME: A Vae Victus segueixes
amb el personatge de Martí
Zuviría. Per què vas escollir
aquest personatge, un
navarrès, per abordar des de la
perspectiva catalana la Guerra
de Successió espanyola?
AS: Jajajaja! Per increïble que
sembli, del Zuviria real cons-
tantment apareixen nous docu-
ments que el situen aquí i allà...
el passat sempre està en movi-
ment. En qualsevol cas no vaig
escollir-lo pel seu origen, sinó
perquè el seu paper històric era
menor. Si prens un Casanova o
un Villarroel per fer-lo servir de
fil narratiu, no et pots permetre
de crear-li una biografia pròpia,
això va contra les convencions
del gènere i de l’honestedat

literària. En canvi, com dic,
Zuviria era un personatge molt
secundari. Sabem d’ell que va
ser ajudant de Villarroel, que
devia ser culte perquè exercia
de traductor del francès, i que
va ser ferit l’11 de setembre. A
partir d’aqui em va semblar
legítim recrear la seva biografia.

ME: També ens retrobem amb
personatges històrics que ja
vam conèixer a Victus, (el duc
de Berwick, el seu enemic
Verboom o el general
Villarroel). Però a VaeVictus
descobrim a un guerriller anti-
borbònic, Pere Joan Barceló -
àlies Carrasclet.
AS: Sí. Carrasclet és un perso-
natge extraordinari. Si enlloc de
Capçanes hagués nascut a
Missouri, com Jesse James,
t’asseguro que l’hauríem cone-
gut gràcies a mil llibres i cent
pel·lícules. Amb una diferència:
que Carrasclet no era un ban-
doler, sinó un patriota, i que
mai va ser derrotat. Barceló
encarna l’esperit de resistència
contra els filipistes, és la prova
de què les institucions catalanes
van ser anorreades l’11 de
setembre, però que la resistèn-
cia popular es va mantenir
ferotgement.

ME: Podríem dir que Villarroel
va ser l'heroi de la teva
novel·la anterior Victus i
Carrasclet és l'heroi de Vae
Victus?

AS: Suposo que Carrasclet és
una troballa, perquè realment
el gran públic no el coneix tot i
la seva força històrica i huma-
na, però Vae Victus és una
novel·la molt més coral. Ara,
m’agradaria que Vae contribuís
a fer-lo més conegut. Si el com-
pares amb altres herois popu-
lars de la història catalana, estil
Serrallonga o Moragues... ho
sento molt, però Barceló els
dona mil voltes... Per desgràcia,
la nostra memòria popular està
instal·lada en el martiri i la
derrota, i Barceló no és un
derrotat ni un màrtir. Justament
per això hauríem de reivindicar-
lo.

ME: Carrasclet és un home d’o-
rígens molt humils, analfabet,
baixet i rabassut que les cir-
cumstàncies condueixen a ser
un líder militar i Martí Zuviría,
home de ciutat, instruït, alt,
esvelt... Però hi havia certa
admiració de l'un per l'altre,
no?
AS: A veure, que Zuviria i
Carrasclet coincidissin és ficció
històrica. Jo faig servir el
“Zuvi” com interlocutor, per-
què ens expliqui allò que no
podem veure. Però les dues
reunions entre Berwick i Barceló
estan perfectament documen-
tades, així com els fets previs i
les conseqüències. En conse-
qüència, quan Zuvi ens explica
què va passar, abans i després, i
durant les dues conferències,
estem seguint un fil historiogrà-
fic d’allò més rigorós. I tens raó:
narrativament parlant, reunir
dos personatges tan diferents
ha estat tot un plaer. Com bé
dius, són dos homes antipòdics,
però al mateix temps comple-
mentaris. A més, han lluitat per
la mateixa causa, i no perden
l’esperança de recuperar les
Constitucions i Llibertats. I des-
prés de veure el contradictori
comportament de les elits cata-
lanes i del poble, és molt ver-
semblant que Zuviria respecti
un líder tan popular com
Carrasclet.

ME: Tant a Victus com a Vae
Victus fas referència als Ports
de Beseit, Tortosa.... (una
emboscada dels terços de
Miquelets d'Esteve Ballester a
Beseit, el setge de Tortosa)...
AS: Jajaja! Suposo que tenir
família al Matarranya hi ha
influït.... i tenir família a la loca-
litat natal del Barceló,
Capçanes, també. Però aprofito
una pregunta tan oportuna per
incidir-hi: l’episodi de Victus on
s’explica l’emboscada de

Ballester, i el seu posterior alli-
berament en una acció militar
esbojarrada, és descrit amb pèls
i senyals a la documentació de
l’època, per inversemblant que
sembli.

ME: Uns 10 anys per escriure
Victus, 3 anys per Vae Victus,
la pròxima novel·la està al
caure?
AS: Com és lògic, els lectors
només veuen els processos edi-
torials, no els creatius. És a dir,
tu pots fer diversos llibres
simultàniament, o alternant-
los, però és clar, el que mana és
l’ordre de publicació, quan de
vegades es publiquen textos
més recents abans que d’altres
que tens als calaixos, i que pel
motiu que sigui es fan esperar.
El Vae, com t’he dit, pot ser
entès com una continuació de
Victus, i d’una part dels episo-
dis t’asseguro que fa temps que
vaig escriure la primera versió.

ME: Albert Sánchez Piñol i la
censura... Què me'n pots dir?
AS: Un autor mínimament
honest abans o després acaba
entrant en conflicte amb els
poders de la seva societat. A
partir d’aquí et podria revertir
la pregunta: quan algú pateix
censura, qui ha de reaccionar?
Ell o la societat?

ME: Ser escriptor avui i tenir
èxit. Quina seria l'altra cara de
la moneda?
AS: Uf! La censura? No, en
serio: el problema de la literatu-
ra és que continua sent un món
molt petit. És increïble el poc
respecte que els poders polítics
espanyols –i catalans!- senten
per la cultura. Parlo dels impos-
tos delirants que ens apliquen,
és clar, però també de la per-
cepció mateixa del fet cultural,
que no es considera un valor,
sinó més aviat una nosa.
T’asseguro que a França o a
Rússia sóc infinitament més
valorat, i respectat, que aquí.
Però això és secundari. Allò
terrible és que a les nostres elits
polítiques, senzillament, la lite-
ratura se la bufa. No llegeixen
res més que els diaris. T’ho
asseguro. I això val per la dreta
i per l’esquerra.

ME: Veurem aviat «La pell
freda» i «Victus» al cinema?.
Si fos així quins actors veuries
com a protagonistes dels teus
personatges?
AS: Crec que sí, però tot això
ho porta la productora, i no
te’n puc parlar gaire, la veritat. 

Albert Sánchez Piñol

ACTUALITAT

QUAN ALGÚ PATEIX CENSURA, QUI HA DE REACCIONAR? ELL O LA SOCIETAT?


