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El COPATE reclama al Govern els recursos pendents per poder iniciar els tractaments contra la mosca negra
Els tractaments contra la mosca negra al riu Ebre per aquest 2016 tornen a penjar de la incertesa del finançament públic. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l'Ebre (COPATE) reclama al Govern que faci efectiu el pagament dels 673.000 euros anuals pendents de la campanya de 2015 i que han de permetre a l'organisme liquidar el
passat exercici, amb els deutes que s'arrosseguen. Segons ACN, en cas de no poder disposar dels recursos que la Generalitat, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat,
es va comprometre a aportar anualment al llarg de tres anys, el COPATE es veurà obligat a fer-hi front amb recursos propis o a demanar un crèdit.
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Lliurament del 9è Premi Federico Mayor Zaragoza

Avui és notícia

En aquesta 9a edició s'han presentat 46 treballs, 22 en la categoria entitats culturals i socials, i 24 en centres i experiències educatives; 12 són de les Terres de l'Ebre. Tot i que la majoria són del nostre país, també s'han presentat de Galícia, Andalúsia,
Astúries, Mallorca, Madrid i València, en total de 29 localitats diferents. La dotació, que fa personalment Federico Mayor
Zaragoza, és de 5.000 euros. L’acte de lliurament serà demà dissabte dia 16 a les 11 hores a l’Auditori Felip Pedrell.
Mayor Zaragoza impartirà la conferència Sigues tu el canvi; també hi haurà actuacions musicals i dansades, a càrrec de Sílvia
Ampolla i lo Planter.

Terres de l’Ebre. Del Pino lamenta que el Terres de l’Ebre. Declaració de la façana
portaveu del PSC a Tortosa busqui crear fluvial d’Amposta com Bé Cultural
una “polèmica falsa”.
P4 d’Interès Nacional.
P5

Esports. La UD R-Bítem rebrà diumenge
el Tortosa en un derbi en el que els dos
P14
equips s’hi juguen molt (17h).
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Amb un parell d’ales

Onze milions i mig de documents sobre les societats "offshore"! Es veu que les empreses «deslocalitzades» tenen ales per no declarar els seus beneficis i registrarse a paradisos fiscals, en aquest cas Panamà. Onze milions i mig de documents dels quals «només» se n'han publicat fins ara uns 150. Es publicarà tot el que s'ha
filtrat o els papers també tenen ales? Un únic parell d'ales sembla que tenen aquests insectes voladors de poc més de 2 cm, però força agressius, comunament anomenats «mosca negra». Les picades són força doloroses i aquests «insectes», no són «offshore». Ens cal «només» per a començar la campanya i evitar ser «atacats» per aquests petits vampirs, que la Generalitat liquide el pagament, uns 673,000 €, de la campanya 2015....
D’altra banda, el passat dissabte, el Col·legi de periodistes de la demarcació de les Terres de l'Ebre va atorgar el Premi Micro Obert 2015 (per facilitar la informació
i les dades amb molta rapidesa) a la Premsa de Bombers i el Micro Tancat 2015 a l'empresa Ercros (per les dificultats dels mitjans per poder parlar amb l'empresa).
Els II Premi de Periodisme Terres de l'Ebre els van rebre els periodistes Leonor Bertomeu i Òscar Meseguer. La nostra enhorabona!

ROQUETES

3.000 calçots per a 250 persones en la Calçotada
Jove i no tan jove de Roquetes

EL PERELLÓ

Fira Abril, aquest
cap de setmana
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Un any més, arriba una nova
edició de la Firabril, que
tindrà lloc els dies 16 i 17
d'abril. En els darrers anys
s'ha convertit en una de les
fires més importants de les
Terres de l'Ebre on es promocionen els serveis, els
comerços i productes típics
del nostre territori.

15.000 exemplars

El tortosí Joan Salvador Beltran, Creu de Sant Jordi
MÉS EBRE
Un any més, l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Roquetes va organitzar
la Calçotada Jove i no tan jove que va tindre lloc el passat dissabte 9 d'abril
a l'Hort de Cruells. A partir de les 12:30 h van anar arribant els més de 250
inscrits que van poder gaudir del dia i dels 3.000 calçots preparats per a l'ocasió. Abans de dinar van tindre lloc els concursos de salses de calçot i el de
menjadors de calçots. La guanyadora del concurs de salses va ser Pili Pla i el
premi del concurs de menjadors de calçots se'l va endur Jordi Queralt que
se'n va menjar 25 en un minut. Després de dinar el Grup de Joves Roquetes
va organitzar una gimcana de jocs tradicionals com saltar a corda, el joc de
les cadires i carreres de sacs entre d'altres, on van poder participar-hi tant
grans com petits. La Calçotada Jove va ser un dels primers actes populars
emmarcats dins la programació d'actes al voltant de la festa del 14 d'Abril
de Roquetes.
Fira d’Entitats
Roquetes viurà demà la Fira d’Entitats, a partir de les 16 hores. Amb aquesta Fira, l’objectiu és conèixer les diferents associacions de la localitat.

El Govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a 27 personalitats i 13
entitats que s’han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de
la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una
persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el
1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels
seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà,
grup de ciutadans o entitat pot demanar que s'atorgui aquest guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica. Entre les personalitats, està el tortosí Joan
Salvador Beltran, Professor i estudiós del català. Singularment, per la seva
aportació a la riquesa dialectal de la llengua i a la consciència d’unitat lingüística. És autor de diversos estudis sobre el català que es parla a les Terres de
l’Ebre i a les anomenades terres de cruïlla, conjunt de les anteriors i de les
comarques valencianes pròximes. N’és exponent destacat el seu Vocabulari de
cruïlla. Els mots de les Terres de l’Ebre i del Maestrat en el context del català
formal (2010). L’acte de lliurament tindrà lloc el dia 26 d’abril.

Aquest dissabte i diumenge el programa 1món.cat es retransmetrà en directe per
tot catalunya, a través del Canal Terres de l’Ebre, des de Roquetes i el Perelló
El magazín de La Xarxa que recórre cada cap de setmana un poble o esdeveniment de Catalunya, l'1món.cat,
arriba aquest cap de setmana a les Terres de l'Ebre on
retransmetrà en directe, el dissabte, els actes de celebració que es fan per celebrar el dia de la independència de
Roquetes, i el diumenge, els actes de la Firabril del
Perelló. El programa es podrà veure de 16 a 18h el dissabte i el diumenge, i serà presentant pel seu presentador habitual, Pere Puig, i els presentadors del Canal
Terres de l'Ebre, Tere Giné i Jaume Borja.
PROGRAMA DISSABTE: ROQUETES - 16 a 18h
El programa es retransmetrà des de l'Hort de Cruells per donar a conèixer Roquetes i la seua gent. Des d'allà descobrirem, entre d'altres coses, la importància
de l'Observatori de l'Ebre. Entrevistarem a il·lustres com Ignasi Blanch i viatjarem al passat per descobrir la llegenda de la independència de Roquetes i quin va
ser el paper d'Isabel II. No deixarem de tastar unes bones punyetes i d'escoltar bona música de les Terres de l'Ebre.
PROGRAMA DIUMENGE: EL PERELLÓ - 16 a 18h
El programa estarà a la Firabril, la fira de la mel i de l'oli, que obrirà les seves portes a tot Catalunya per primera vegada a la història, tenint en compte que té
més d'un segle de vida. Veurem la fira per dins i per fora i viurem activitats com "El teu pes en litres de mel". Escoltarem bona música KM 0 i sentirem la veu
del 30% de la població del Perelló que és anglesa. A banda, farem mel de la mà de MEL MURIA i us presentarem a Jordi Lleixà, un escriptor emergent de la
població.
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*EL
DELEGAT
DEL
GOVERN A LES TERRES
DE
L’EBRE,
XAVIER
PALLARÈS, I LA DIRECTORA
TERRITORIAL
D’EMPRESA I CONEIXEMENT, MERCÈ MIRALLES, faran balanç avui
divendres, 15 d’abril, de
les dades de l’Impost
sobre les estades turístiques a l’Ebre i les inversions fetes a amb càrrec al
Fons per al Foment del
Turisme. l 2015 ha estat
un any de creixement
generalitzat en el conjunt
de marques turístiques del
país però, percentualment
destaquen les Terres de
l’Ebre amb un augment
de l’11’66% respecte el
2014.
*L’ALCALDE DE TORTOSA, FERRAN BEL, I EL
DELEGAT DEL GOVERN
A LES TERRES DE L’EBRE,
XAVIER PALLARÈS, van
inaugurar aquest dijous, a
l’Auditori Felip Pedrell, la
6a edició de la Jornada
d’Adolescència de les
Terres de l’Ebre, sota el
lema “Educació emocional per potenciar els
valors”.
*LA PDE (Plataforma en
Defensa de l’Ebre) ultima
la nova queixa a la
Comissió Euopea pel pla
de conca, insistint amb
arguments similars a la
que es va presentar el
2014 al mateix organisme.
*L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA, amb la col·laboració del CAP (Centre
d’Assistència Primària)
d’Amposta ha organitzat
diversos cursos de suport
vital bàsic i d’ús de desfibril·lador
extern
automàtic (DEA).
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Del Pino ha lamentat que el portaveu del
PSC a Tortosa busqui crear una “polèmica falsa”
Enric Roig: “No podem acceptar un projecte de piscines que no inclogui una piscina descoberta d’estiu”
“Tot i que pensàvem que,
després de llargues reivindicacions, Tortosa tornaria
a tenir piscines, després de
7 estius sense tenir-ne,
veiem que això no serà
així”. Amb aquestes
paraules el portaveu del
grup municipal socialista,
Enric Roig, ha manifestat,
una vegada més, l’oposició del PSC al projecte de
piscines ja que “havent
pogut accedir finalment a
l’estudi previ del complex
esportiu hem vist que
aquest no inclou piscina
d’estiu amb el que Tortosa
continuarà sense una piscina recreativa que permeti el bany i el gaudi dels
tortosins i tortosines a l’estiu”. Roig ha recordat
com, tot just abans de
començar la campanya de
les eleccions municipals de
2011, l’alcalde Bel, en el
que ha estat “la més gran

A l’esquerra, Joaquim Del Pino, regidor d’esports de l’Ajuntament de
Tortosa. A la dreta, Enric Roig, portaveu del PSC a Tortosa.

presa de pèl a la que hem
assistit en l’últim mig quart
de segle a Tortosa, va fer
veure que iniciava les
obres de construcció de les
piscines a l’estadi municipal. D’això, ja fa gairebé
cinc anys i, fins ara, tot ha
estat un cúmul de des-

propòsits i de falses promeses als que se li va
sumar una polèmica resolució del contracte amb
una empresa que va
incomplir la seva part, que
va deixar sense fer l’aparcament del Rastre però si
que va endur-se el benefi-

ci de dos anys de gestió de
l’explotació de la zona
blava i la seva ampliació”.

l’Estat, l’enderroc de les
cases de la Catedral o la
nova piscina”.

Rèplica
En relació a les afirmacions
del portaveu municipal del
PSC sobre el projecte de
nova piscina, el regidor
d’Esports, Joaquim del
Pino, ha volgut recordar
que el municipi de Tortosa
ja compta amb servei de
piscina d’estiu als pobles, a
banda que el nou complex
d’aigües inclou una zona
d’esbarjo exterior amb
solàrium, connectada a la
piscina, que compleix amb
la funció lúdica de piscina
d’estiu. Del Pino ha
lamentat que el portaveu
del PSC busqui crear una
“polèmica falsa” i li ha
recordat que “s’està quedant sol criticant els grans
projectes de ciutat com la
reforma del pont de

Del Pino,
regidor
d’Esports de
Tortosa,
referint-se a
Enric
Roig:“s’està
quedant sol
criticant els
grans projectes
de ciutat com la
reforma del
pont de l’Estat,
l’enderroc de
les cases de la
Catedral o la
nova piscina”

“Esquerra Republicana aconsegueix el compromís del Congrés
per impedir el tancament de les plantes de Covestro i Ercros”
La Proposició no de Llei presentada pel diputat Jordi Salvador només ha rebut el vot contrari del PP

El diputat republicà, Jordi
Salvador, ha defensat aquest
dimecres una Proposició no
de Llei a la Comissió d’Indústria, Energia i Turisme del
Congrés exigint la implicació
del Govern espanyol en els
processos de diàleg entre les
empreses Covestro i Ercros
amb els sindicats per impedir
el tancament de les plantes
que tenen a la demarcació
de Tarragona, ‘amb l’aprovació d'un Pla, negociat
amb empreses i sindicats,

per fomentar el manteniment i la reindustrialització
de la demarcació de Tarragona’. Salvador ha manifestat que 'ERCROS ha d’assumir la seva enorme
responsabilitat històrica mediambiental, social i econòmica amb Flix i la comarca
de la Ribera d’Ebre. I cal exigir-li que les assumeixi. Ara
se’n volen emportar els actius i deixar els passius, i això
no es pot permetre d’una
empresa que ha rebut diners

públics'. Salvador ha afegit
que ‘Ercros té encara més de
15 hectàrees de terreny contaminat i cap intenció de
descontaminar-les’. El tancament de la planta de Flix
tindria un impacte, directe o
indirecte, en més de 200 famílies, a una comarca que ja
està molt castigada per l’atur. Segons el diputat, ‘la
planta és viable i té els recursos per fer-ho, com ha demostrat anunciant quantioses inversions en altres

plantes del grup’. Segons
nota d’ERC, pel que fa a
l’empresa Covestro, abans
Bayer, Salvadó ha manifestat que ‘malgrat que l’empresa al·lega falta de competitivitat, els treballadors de
l'empresa neguen aquest argument i denuncien que es
tracta d'una deslocalització
dins la Unió Europea a favor
de les plantes alemanyes de
l'empresa matriu’. El republicà ha advertit que ‘el tancament de Cavestro afecta-

ria directament unes 120 famílies i un gran nombre de
llocs de treball indirectes’.
ERC ha acceptat les esmenes presentades per la resta
de grups polítics, excepte la
del PP, que era una esmena
a la totalitat. La Proposició
no de Llei s’ha aprovat amb
el vot a favor de tots els
grups, excepte del PP, que hi
ha votat en contra.
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L'Ajuntament de Tortosa adjudica les
obres de reforma integral del pont de l'Estat
El termini d’execució previst és de 10 mesos
L'Ajuntament de Tortosa
ha adjudicat a la UTE
Bardera Obras Civiles y
Marítimas
SL-Acciona
Infraestructuras SA les
obres de reforma integral
del pont de l'Estat per un
import de 1.002.858,31
euros. El termini d'execució previst és de 10 mesos.
En breu és previst que es
faci la formalització de
l'acta de replanteig de l'obra, pas previ per a l'inici
de les obres en les setmanes posteriors. La Junta de
Govern Local (JGL) ha fet
l'adjudicació
aquesta
mateixa setmana d'acord
amb el resultat dels informes tècnics sobre les deu
empreses que han optat
en aquest concurs. Al pres-

supost de l'obra cal afegirhi el cost del trasllat de serveis, que resultarà finalment en 1,3 milions en
total, 900.000 dels quals
els aporta la Diputació de
Tarragona. El govern
municipal va incloure la
reforma del pont de l'Estat
en el Pla d'Actuació
Municipal (PAM) com una
de les prioritats, com així
figura també en l'Acord de
Governança Estable signat
entre els grups municipals
de CiU i ERC a començaments del mandat municipal, amb la voluntat d'atendre la necessitat d'una
millora integral de la mobilitat del pont, així com la
seva millor integració en la
trama urbana.

Aubà: ‘La moció per adequar el valor cadastral de les
construccions rústiques agràries és una qüestió de justícia’
No va pròsperar pels vots en contra del PP, del Pueblo Navarro i Foro Asturias

Aquest dimecres, s’ha
debatut al Ple del Senat la
moció del grup d’Esquerra
Republicana sobre el procediment de regularització del
valor cadastral de les construccions rústiques agrícoles, ramaderes i forestals. El
senador Aubà, que l’ha
defensada, ha vist com els
vots en contra del PP, Unión

del Pueblo Navarro i Foro
Asturias, impedien que
prosperés la moció. Aubà
ha començat la intervenció
afirmant que ‘la moció que
presentem no és política
sinó que és de justícia per al
sector agrari’. El senador ha
advertit que ‘el valor cadastral que es vol aplicar a les
construccions
rústiques

posa en perill el sector agrari, agreuja la supervivència
de moltes explotacions, fet
que ha indignat molts propietaris que se senten estafats per l’Administració’.
Aubà ha recordat que ‘l’assignació de valors a construccions rústiques sobre la
base d’una ponència urbana provoca una alteració del

principi d’equitat i una valoració excessiva de les construccions rústiques’.
‘Aquest increment del valor
cadastral per a propietaris
agraris comporta un augment del valor patrimonial,
de l’IBI a pagar i d’impostos
per a futures transaccions o
transmissions, i limita l’accés
a ajudes i subvencions.

Les obres del Palau de Justícia de Tortosa
es licitaran el 2017
El Conseller Mundó va visitar les Terres de l’Ebre

Divendres passat el conseller de Justícia, Carles
Mundó, va visitar les Terres
de l'Ebre, concretament
Amposta i Tortosa. El conseller va destacar el compromís del personal d'aquests jutjats dient que
«això és el que compta i fa
funcionar de debò l'administració de justícia».
L'oficina judicial d'Amposta
és la setena de les 8 que el
Departament de Justícia
pretén implantar als 42
partits judicials i que tenen
per objectiu organitzar el

treball dels jutjats de forma
més eficient, optimitzant
els recursos i fer que «la
justícia sigui més àgil i eficaç per als ciutadans».
També va recalcar que a
Amposta hi ha 4 jutjats i
que no té cap sentit que
repliquen 4 serveis diferents treballant de forma
aïllada quan, en alguns
casos com les execucions
de sentències, poden tenir
un únic servei més especialitzat. Pel que fa a Tortosa,
el projecte d'unificació dels
jutjats penals està prorro-

gat però va assegurar que
existeix el projecte inicial de
l'edifici i s'espera que s'inclogui alguna partida dintre
dels pressupostos del 2017.
Aquest és un dels reclams
des de l’Ajuntament de
Tortosa, que espera fa anys
l’edifici després d’haver-se
garantit que seria una realitat per al 2017. L’alcalde
Ferran Bel exigeix una celeritat en el procés, considerant que «5 ME en 3 anualitats són assumibles». Bel
sempre ha aclarit que l’equipament és imprescindi-

ble per a continuar, posteriorment, obres pendents
d’executar del barri del
Castell.
Malgrat això, Mundó ja va
remarcar que la situació
pressupostària actual «és la
que és» i que caldrà esperar a que el projecte inicial
s’inclogui en els pressupostos del 2017, tot i que la
previsió inicial era fer-ho
enguany.
D’altra banda, fent referència a les taxes judicials, el
conseller va comentar que
el Govern central, «és molt

També els fills pateixen
aquests greuges a l’hora de
poder demanar beques’, ha
afirmat el senador. És per
aquests i altres motius que
Esquerra ha demanat que
la Direcció General del
Cadastre
elabori
una
ponència específica per als
usos agrícoles i una valoració correcta de les construccions indispensables per al
desenvolupament de les
activitats agràries, ramaderes i forestals. Valoració que
s’hauria d’associar al rendiment de les explotacions a
més de tenir una relació
justa amb el mercat immobiliari.

poc col·laborador amb,
l'administració que presta
el servei de justícia, la
Generalitat». Segons el
conseller, el Govern Central
ha recaptat 180 milions
d'euros per un servei que
presta la Generalitat i que
fins ara, «no hem vist ni un
euro». A la pregunta del
periodista de Canal Terres
de l'Ebre, Jordi Pazos, sobre
el Monument franquista, el
conseller va contestar que
era una decisió que afecta
la ciutat de Tortosa i l'han
de prendre els ciutadans de
Tortosa. «La consulta als
ciutadans, és la via correcta
i cadascú decideix, segons
les diferents sensibilitats, si
mantenir-lo o eliminar-lo.
Les lleis han d'anar després
de l'opinió dels ciutadans i
no abans».
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*TORTOSA: Demà dissabte 16 d'abril, a les
19.30 hores, la Banda
Municipal de Música de
Tortosa oferirà el seu tradicional Concert de
Primavera, que tindrà lloc
a la plaça Mossèn Sol, al
barri del Rastre. La Banda
Municipal interpretarà,
com és habitual, un
repertori de conegudes
peces de diferents compositors nacionals i internacionals, per cloure amb
"Tortosa", de J. Monclús.
Com tots els anys, l'assistència a aquest concert
és gratuïta.
*L'AJUNTAMENT
DE
TORTOSA ha convocat
una nova edició del
Premi
de
Pintura
Francesc Gimeno, un
guardó que el consistori
va recuperar fa dos anys,
amb caràcter biennal,
després que es convoqués per última vegada el
1989. L'edició de 2014 el
va guanyar la lleidatana
Maria
Cemelli,
qui
actualment té una exposició al Museu de
Tortosa.
*JESÚS: Els propers dies
13, 14, 15 i 16 d’abril,
Jesús serà escenari literari
amb la celebració de la X
Fira Literària Joan Cid i
Mulet. Dimecres, a les 19
hores, i amb la col·laboració de l’Associació de
Dones, es presentarà
Cafè de París (Cossetània
Edicions), la darrera
novel·la de l’escriptora
xertolina Francesca Aliern.
La inauguració oficial de
la Fira serà el dijous 14, a
les 19 hores.
*L’AMPOLLA: Del 18 al
22 d’abril tindrà lloc la
setmana cultural, amb
diversos actes que tindran lloc al Centre Civic
Biblioteca, a l’escola
Mediterrani i al Poliesportiu.
Així mateix, el proper 23
d’abril Arturo Gaya signara exemplars del seu
llibre “L’Ebre un riu que
fa pujada“ a la llibreria
Avelina de 10h a 11.
*ULLDECONA ofereix
terrenys industrials a
tocar de l’AP-7 a les
empreses que vulguin
instal.lar-s’hi.
83m2
estan disponibles des del
2008 però van quedar
buits, amb la crisi.
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*AMPOSTA acollirà de
nou un dels esdeveniments més innovadors
dels que se celebren
anualment al territori, el
TEDxAmposta,
que
tindrà lloc el dissabte 7 de
maig, a la tarda, a l'auditori de la Lira Ampostina,
i que comptarà amb
ponents de prestigi en les
seues àrees. Per primer
cop, TEDxAmposta s'adaptarà a la capacitat de
l'auditori, gràcies a la
concessió de la llicència
especial que han atorgat
des de TED a Nova York.
*AQUEST DIUMENGE
17 D’ABRIL a les 10 a la
Piscina
Municipal
d’Amposta, es celebrarà
el XXIV
Campionat
Territorial de Natació per
a
persones
amb
Discapacitat intel.lectual,
“organitzat per l’ ACELL
(Federació
Catalana
d’Esports
per
a
Disminuïts Psíquics) i la
nostra entitat. Amb el
suport de l’Ajuntament,
Consell Comarcal del
Montsià i
el Consell
Català de l’Esport”.
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Lídia Pérez, nova presidenta
de la Secció Local d’Esquerra
Republicana a Amposta
Ha substituït a Damià Garcia

L’Ajuntament d’Amposta inicia els tràmits per catalogar-la amb aquest distintiu
L'Ajuntament d'Amposta
ha iniciat els tràmits per
catalogar com a Bé
Cultural
d'Interès
Nacional (BCIN) la façana
fluvial des del Pont
Penjant fins al Molí de
Miralles. "Es tracta de
protegir la façana i els
habitatges que hi ha en
aquest espai, que són tan
característics del patrimoni cultural de la ciutat", ha
assenyalat
l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs,
tot explicant que el primer
pas per aconseguir aquesta distinció és la derogació
del Pla Especial Urbanístic
(PEU) que afecta aquesta
zona. "Tal i com està planificat ara, no es preveu
actuar per restaurar",
assenyala Tomàs, "sembla
com si la voluntat que hi
havia abans fos la de deixar que tota la façana s'acabés deteriorant per a
poder
enderrocar-la".
"Amb la derogació del

PEU i la catalogació com a
BCIN el que volem és
poder protegir tot aquest
patrimoni històric i cultural
i incentivar la seva rehabilitació i recuperació", afegeix
el
regidor
d’Urbanisme,
Tomàs
Bertomeu. Aquesta és una
de les mesures previstes a
llarg termini per millorar i
recuperar el barri de la
Vila. El gran objectiu és el
de
revitalitzar-lo,
no

només a nivell urbanístic,
sinó també comercial, per
fer recuperar la vida i activitat en aquesta zona
d'Amposta. En aquest sentit, Tomàs ha insistit en la
necessitat de crear un parc
públic d’habitatge per ajudar a qui ho necessite amb
preus de vivenda adequats
a la seua renda.
A la foto, l’alcalde en la
visita al barri, aquest
dimecres.

La Secció Local d’Amposta d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) va celebrar dilluns una Assemblea
General per renovar l’Executiva. A l’elecció, només s’hi
va presentar una única candidatura, encapçalada per
Lídia Pérez i Climent. Pérez va substituir en la
Presidència Damià Garcia, que portava set anys al capdavant de la Secció Local. La nova presidenta va agrair
la feina feta per l’Executiva sortint, tot destacant que
havia portat el partit a assolir els millors resultats electorals de la seva història i a teixir una gran complicitat
social des del treball institucional i al carrer, al costat de
la gent. Després, va manifestar que ‘tenim els grans
reptes de continuar creixent com a partit en número de
militants i d’aconseguir més presència en la vida social
d’Amposta per poder seguir contribuint a construir una
Amposta més forta, plural i moderna.” Lídia Pérez és
auxiliar de Farmàcia i va ocupar el número tretze de la
llista d’Esquerra d’Amposta a les darreres eleccions.
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El meteoròleg Tomàs Molina participarà
en la Regata del Delta
22 i 23 d’abril, vuitena edició

Conveni entre l’Ajuntament i l’Associació dels Tres Tombs

L’Ajuntament de Deltebre ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació
dels Tres Tombs de Deltebre per tal de cedir-los una finca que serà destinada a la
doma, a l’entrenament i a l’exhibició i actes de cavalls de muntura, tir i arrossegament.
Aquest terrenys, que ocupen una superfície de dos jornals, estan ubicats al costat
del Complex Esportiu i actualment estan en desús. El tinent d’alcalde d’Afers Interns
i Institucionals, Kilian Franch, ha destacat que “la signatura d’aquest conveni permetrà, en primer lloc, que Deltebre disposi d’una zona específica, idònia i segura per
a realitzar actes amb cavalls i, en segon lloc, donarà ús i profit a uns terrenys que a
hores d’ara no tenen cap ús”.
De fet, aquesta cessió serà indefinida fins que l’Ajuntament no vulgui utilitzar els
terrenys per a una altra activitat. Fins que no sigui així, l’Associació Tres Tombs es
compromet a fer-se càrrec de la neteja i manteniment de la finca, així com la seva
delimitació i protecció per tal d’evitar que els cavalls puguin causar molèsties als
veïns i veïnes. L’afició als cavalls es molt característica al municipi de Deltebre. És per
aquest motiu que des de l’Ajuntament s’ha tingut la voluntat de poder oferir un
espai per al seu entrenament i la seva doma i així oferir un equipament específic.
Punt d’informació turística a Riumar
D’altra banda, dins de l’actualitat del municipi, cal informar que Riumar lluirà un
nou equipament amb la rehabilitació de l’edifici que dóna la benvinguda al nucli.
Un equipament que, més enllà d’esdevenir la seu del Consell de Riumar, també serà
un Espai d’Atenció Ciutadana amb l’objectiu de realitzar certs tràmits administratius
que actualment només es poden efectuar al propi Ajuntament. Un servei que s’anirà desplegant de manera progressiva durant el mandat.

L’Associació de Navegants d’Altura Mediterranis (ANAM) està ultimant els preparatius
de la propera REGATA DEL DELTA, que va néixer el 2009 amb sortida des del Club
Marítim Port Ginesta (Sitges) i arribada a Sant Carles Marina. Enguany, la competició
duplicarà de nou la seva sortida amb la regata Mini Delta des del CN l'Ampolla, per
donar cabuda, així, als participants del territori. Hi haurà classificacions diferents per a
cadascuna de les dues versions. En aquesta Vuitena edició de la Regata del Delta s'espera una participació de trenta vaixells, que reuniran més d’un centenar de tripulants,
la majoria dels quals salparan de Port Ginesta i, concretament, 8 embarcacions, de
l’Ampolla. Entre la flota de Port Ginesta es troba el GRAMONA, Gran Soleil de Jesús
Turro, President de la Reial Associació Nacional de Creuer, del Reial Club Nàutic de
Barcelona. Formarà part de la tripulació d’aquesta embarcació el meteoròleg Tomàs
Molina.
La regata salparà el divendres 22 d'abril a les 18,30 h del CM Port Ginesta i, pel que fa
a la Mini Delta, el dissabte 23, a les 08,00 h, del CN L'Ampolla. La cursa presenta un
recorregut molt interessant i tàctic: partint de Port Ginesta, el primer obstacle es troba
al Cap de Salou i el següent, a la desembocadura de l'Ebre, on les embarcacions han de
circumnavegar i superar indrets com el cap de Tortosa, la Punta de la Banya i la Punta
Corballera, fins arribar al port de la Ràpita.
La Regata del Delta està organitzada per ANAM, amb la col·laboració del CM Port
Ginesta, el CN l'Ampolla i Sant Carles Marina i amb el suport de la Federació Catalana
de Vela, la RANC, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Ports de la Generalitat i
Salvament Marítim. Es tracta d’una cursa que puntua per al Circuit ANAM 2016, els
guanyadors del qual recolliran el premi en el marc del Saló Nàutic Internacional de
Barcelona 2016. Dimecres va fer-se la presentació (imatge de la foto).
Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, va destacar que “organitzar una regata d’aquest
prestigi ens posiciona dins del sector de la Nautica i en tot el seu àmbit, amb la promoció que això suposa. Amb el tret que la diferencia pel contexte, per la Badia dels Alfacs
i el delta en conjunt. Aquet fet potencia i reverteix en el model turístic i en la dinamització econòmica del nostre municipi, una de les fites que ens hem marcat de l’equip de
Govern i per la que estem treballant”.

II Ràpita Fusion Dance Festival
Apareix un altre exemplar de dofí cap d'olla
gris, en una platja de l'illa de Buda
L'exemplar, de 3.25 metres de llargada, és el segon localitzat al delta en un mes

Un exemplar de dofí cap d'olla gris va aparèixer varat el passat divendres a la tarda
en una platja de l'illa de Buda i va acabar morint poques hores després. L'exemplar,
d'uns 3,25 metres de llargada i entre 350 i 400 quilos de pes, va quedar encallat en
una zona de poca profunditat i no va poder tornar mar endins. Un particular va donar
l'avís de la troballa, que va activar el protocol de fauna marina dels Agents Rurals. Fins
al lloc, una platja no accessible al públic, es van desplaçar també nou voluntaris de la
Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) de Barcelona,
que no van poder fer res per salvar-li la vida.
Segons ACN, el cos del cetaci no presentava externament cap indici d'haver patit
danys. Atesa la impossibilitat de moure'l, aquest diumenge un tècnic del Centre de
Recerca en Sanitat Animal (CRESA) es va desplaçar a la zona per recollir mostres i
efectuar la necròpsia in situ, que haurà de determinar les causes de la mort.

Aquest cap de setmana
El pavelló de patinatge de la Ràpita acollirà aquest
proper cap de setmana tot un espectacle de ball i
dansa amb més de 130 exhibicions de tot tipus. Es
tracta de la segona edició del Ràpita Fusion Dance
Festival, que organitza The Magic Dance Club, amb
la col·laboració de les regidories d’Esports i Turisme.
Hi participaran clubs, entitats i gimnasos d’arreu de
les Terres de l’Ebre i vinguts de més lluny, com
Barcelona, València o Madrid.
El certamen s’iniciarà aquest dissabte, 16 d’abril, a
partir de les 16 hores i tindrà continuïtat diumenge
a partir de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre.
L’entrada serà gratuïta. Durant els dos dies es podrà
veure sobre la pista espectacles de zumba, capoeira, gimnàstica rítmica, aeròbic,
dansa clàssica i contemporània, hip-hop, ball esportiu i de competició, entre d’altres,
i entre els participants, cal destacar la presència dels germans Nayara i Nassim, campions de la Copa del Món Wheel Chair Latin 2016 i que recentment han concursat
al programa televisiu ‘Got Talent’.
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Increment
notable dels
ingressos per
grip greu,
respecte a
l’any anterior
Durant les tretze primeres
setmanes de la temporada
gripal, les taxes més altes
setmanals de grip a
Catalunya s’han observat a
les Terres de l’Ebre on, en
les setmanes vuit i nou, s’ha
arribat als 500 casos per
100.000 habitants. Aquesta
xifra està molt per sobre de
la resta de les regions sanitàries i dobla la de la Regió
Sanitària Girona en què el
punt més alt no ha sobrepassat els 250 casos per
100.000 habitants.
Enguany s’han ingressat, a
l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta (HTVC), un total
de 90 malalts amb grip greu
o molt greu, mentre que
l’any anterior n’hi va haver
19.
Conseqüentment, hi ha
hagut augment de la
demanda assistencial i de
càrregues de feina al Servei
d’Urgències.
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El COPATE reclama al Govern els recursos pendents per
poder iniciar els tractaments contra la mosca negra
“No s’ha pogut liquidar la campanya de 2015 perquè encara s’han de rebre els 673.000 euros anuals compromesos per la Generalitat”

Els tractaments contra la
mosca negra al riu Ebre
per aquest 2016 tornen a
penjar de la incertesa del
finançament públic. El
Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l'Ebre (COPATE) reclama al Govern que faci
efectiu el pagament dels
673.000 euros anuals
pendents de la campanya
de 2015 i que han de permetre l'organisme liquidar
el passat exercici, amb els
deutes que s'arrosseguen.
Segons ACN, en cas de no
poder disposar dels recursos que la Generalitat, a
través del Departament
de Territori i Sostenibilitat,
es va comprometre a
aportar anualment al llarg
de tres anys, el COPATE
es veurà obligat a fer-hi
front amb recursos propis
o a demanar un crèdit. Si
bé els elevats cabals del
riu han impedit, fins
aquest moment, iniciar els
tractaments, el temps

s'està ja esgotant. "Estem
al límit del que podem
esperar per iniciar la campanya", ha assegurat el
president de l'ens i alcalde
de Roquetes, Paco Gas.
Sense els recursos, el
COPATE no ha pogut fer
front encara a totes les
despeses de productes larvicides,
avionetes
i
helicòpters pendents d'aquest 2015. L'organisme
s'encarrega de gestionar
els tractaments tant de la
mosca negra al tram final
de l'Ebre com del mosquit
al delta de l'Ebre –la campanya, en aquest cas,
comença entre finals de
maig i principis de juny-.
Així, les coses, tot i que els
preparatius i les contractacions per poder iniciar l'operatiu ja han estat formalitzades amb les mateixes empreses, la no disponibilitat dels fons dificulta
en gran mesura el seu
inici. L'any passat, el
Govern va anunciar la sig-

sident alerta que l'ens
haurà de buscar fórmules
per trobar recursos propis
o recórrer a un crèdit bancari. El Consorci de
Polítiques Ambientals de
les Terres de l'Ebre
(COPATE). Malgrat això,
apunta el mateix Gas, el
problema del finançament
no ha estat el responsable
que els tractaments contra
la msoca negra hagin de
començar ja ben avançada la primavera, fet que
podria acabar restant-los
eficàcia.
Novament,
Paco Gas, president del Consorci de Polítiques Ambientals apunta, han estat els
de les Terres de l'Ebre (COPATE)
excessius cabals puntuals
del tram final de l'Ebre.
sos encara no han arribat.
natura d'un conveni que
El COPATE està en conhavia de permetre garanPaco Gas,
tacte amb el Departament
tir el finançament, provipresident
del
de Territori i Sostenibilitat,
nent de diversos departaque s'ha d'encarregar de
ments de la Generalitat, i
COPATE: “Estem
transferir els recursos, per
evitar les incerteses amb
al limit del que
accelerar la seva arribada
les quals els tècnics topapodem esperar
Si la quantitat pendent o
ven a l'inici de cada temper iniciar la
una bestreta no arriba
porada. Gas, però, ha
durant els pròxims dies o
confirmat que els 673.000
campanya”
la setmana vinent, el preeuros anuals comprome-
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*FLIX: Aquest proper diumenge 17 d'abril s'efectuarà la 15a Caminada
Popular. El punt de sortida
és la Bassa de les Clotxes (la
pròpia bassa, no l'urbanització), a les 8 del matí.
Transcorrerà per la part més
occidental del terme de
Flix, a la dreta de l'Ebre,
amb dos trams o nivells: la
caminada curta de 7,5 km
(3 hores), i la caminada llarga de 17,5 km (6 hores).
*MÓRA D’EBRE: El centre
cívic de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre acull fins al dia
8 de maig, en el marc de la
Primavera Cultural de la
població, una exposició
fotogràfica de 23 retrats
d'alcaldes del municipi del
període 1872-2011. La
mostra forma part del fons
documental del consistori
que s'ha anat fornint al
llarg dels últims dos anys i
mig per tal de recollir els
retrats de les persones que
han ostentat l'alcaldia de la
població.
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La Ribera d’Ebre desembarca a Itàlia i Àustria per
augmentar les exportacions de la fruita dolça
L’objectiu és obrir nous mercats per a la fruita dolça de pinyol de la comarca
Empreses de la fruita dolça de la
Ribera d’Ebre participen aquesta
setmana en un viatge de prospecció comercial al nord d’Itàlia i
Àustria, amb l’objectiu de d’obrir nous mercats per al producte de pinyol de la comarca: cirera, préssec i paraguaià, principalment. L’actuació forma part
del programa Ribera d’Ebre
Viva, coordinat pel Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i
subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació
de
Catalunya
(SOC), en el marc dels
Programes
de
suport
al
Desenvolupament Local.
La comitiva, encapçalada per la
presidenta del Consell Comarcal,
Gemma Carim, estarà formada
per les empreses del Grup La
Coma-La Capelleta, Grup Fruiter
de Benissanet i Cerima Cherries,
que representen aproximadament el 80% de la producció de
fruita dolça de la Ribera d’Ebre:
fins a 19 milions de quilos,
donant feina a fins a 1.500 per-

sones de la comarca, havent triplicat el nombre de treballadors
des de 2011. Els empresaris
estaran acompanyats també per
la directora del Projecte Ribera
d’Ebre Viva, Pili Carballo.
Aquest és el cinquè viatge de
prospecció comercial que es realitza en el marc del programa
impulsat pel Consell Comarcal i
el SOC, des que l’any 2011 es va
començar a treballar amb el sector de la fruita dolça.
Aquest és el cinquè viatge de
prospecció comercial que es realitza en el marc del programa
impulsat pel Consell Comarcal i
el SOC, des que l’any 2011 es va
començar a treballar amb el sector de la fruita dolça. Holanda,
Rússia, Bielorússia i Escandinàvia
‘han estat bones experiències
anteriors’. El sector de la fruita
dolça de pinyol és un dels sectors estratègics per a la diversificació econò m ica la Ribera
d’Ebre, juntament amb el turisme, el comerç, l’oli i el vi.

Ramon Llull, Montserrat Roig, Vicent Estellés i
Mercè Rodoreda, a Litterarum 2016

A la foto la presidenta del
Consell Comarcal de la Ribera,
Gemma Carim, amb els representants de les tres empreses
que participen de l'expedició.

Aquest és el cinquè
viatge de prospecció
comercial. Forma part
del programa ‘Ribera
d’Ebre Viva’

Touroperadors europeus i americans
s'interessen per l'enoturisme a la Terra Alta
S’han desplaçat fins Gandesa i Vilalba dels Arcs

Del 27 al 29 de maig
Litterarum, la novena fira d’espectacles literaris
de Móra d’Ebre, que se celebrarà del 27 al 29
de maig a Móra d’Ebre, tot coincidint amb la
tretzena edició de la Fira del Llibre Ebrenc, ja té
pràcticament tancada la programació d’aquest
2016 i ja podem avançar que Ramon Llull,
Montserrat Roig, Vicent Andrés Estellés,
Mercè Rodoreda, Empar Moliner o Blai Bonet
són alguns dels escriptors que destaquen en els
espectacles d’enguany. La fira té com a objectiu que el públic gaudeixi de la literatura a través d’espectacles de disciplines diverses.
La prèvia ja ha començat amb una iniciativa que impulsa dues residències creatives per reunir músics i
poetes de renom perquè treballin musicant poemes inspirats a la Ribera d'Ebre. Les primeres a formar
part de l'experiència han estat la cantautora Bikimel i la poetessa Maria Cabrera (a la foto).

Els darrers anys l’enoturisme, el turisme vinculat al vi, ha pres
força a la comarca de
la Terra Alta. Un turisme que s’ha beneficiat
de la notorietat que
han aconseguit el vins
de la Denominació
d’Origen
d’aquest
territori del Sud de Catalunya. Segons informació d’ebredigital.cat,
aquesta setmana, setze touroperadors europeus i nordamericans
s’han desplaçat fins a Gandesa i Vilalba dels Arcs per conèixer de primera mà l’oferta d’aquesta comarca encara desconeguda per a molts
turistes i empresaris del sector. Fins diumenge, els touroperadors
també visitaran les zones vinícoles del Priorat i el Camp de Tarragona.
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Els productors obriran portes als turistes
amb el programa Benvinguts a pagès
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Canal TE prepara un nou
informatiu
Al Dia. Territoris Sénia

Els dies 17, 18 i 19 de juny
* PARES D’ALUMNES
D’AMPOSTA segueixen lluitant per evitar
la supressió d’una línia
de P3 el curs vinent.
Números en mà acabat
el període de preinscripció, les AMPA de
les escoles públiques
del municipi insisteixen
en reduir el nombre
d’alumnes per aula,
prioritzant el tracte
igualitari a tots els centres i una oferta educativa de qualitat.
*FLIX: Entre 400 i 500
milions d’euros hauria
de pagar l’empresa
química ERCROS de
Flix pels efectes de la
contaminació de la
seva activitat sobre la
població. Segons informa ebredigital.cat, així
ho ha calculat la doctora en Ciència i
Tecnologia Ambiental,
Marta Pujadas, en una
tesi que ha publicat
recentment.
*UN TOTAL DE 49
EBRENCS van morir
l’any passat esperant
que se’ls fes una valoració de la seva
dependència. Ho ha
confirmat la consellera
de
Treball,
Afers
Socials i Famílies,
Dolors Bassa, en una
resposta parlamentària. Segons ebredigital.cat, les defuncions
a l’espera de la valoració s’han reduït considerablement des de
l’any 2011, tot i que
des del 2013 s’ha
registrat un repunt,
seguint la tendència
general a Catalunya.

Una vuitantena de productors, allotjaments, restaurants i empresaris turístics de
les Terres de l'Ebre s'han
adherit
al
programa
Benvinguts a pagès, que
impulsa la Fundació Alícia, el
Departament d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca
i
Alimentació
de
la
Generalitat i l’Agència
Catalana de Turisme.
Els dies 17, 18 i 19 de juny
tindrà lloc la primera edició
de Benvinguts a pagès, un
cap de setmana de portes
obertes a explotacions agrícoles i ramaderes, que es
complementarà amb propostes de restauració, allotjament i activitats per tot el
territori català. Té com a
finalitat principal posar en
valor i promoure el turisme
anomenat d'interior i experiencial, oferint als visitants
l'oportunitat d'apropar-se i

conèixer de la mà dels propis
pagesos l'autenticitat i les
riqueses d'aquest món.
Aquest dimecres ha tingut
lloc a la sala d'actes del
Consell Comarcal del Baix
Ebre la primera sessió de treball que ha aplegat els participants en el programa. El
president
del
Consell
Comarcal, Daniel Andreu, ha
obert la sessió de treball animant els participants a aprofitar aquesta iniciativa (imatge de la foto).

‘Growing Up’
D’altra banda, el president
del Viver d'Empreses i
Centre de Negocis Baix Ebre
Innova,
Josep
Antoni
Navarro, ha inaugurat
aquesta dimarts la segona
edició del 'Growing Up.
Anem a créixer', una
assistència tècnica per millorar l'estratègia empresarial,
gestió i promoció del negoci
que ofereix el Consell
Comarcal a 15 microempreses i pimes del territori.

Canal Terres de l’Ebre lidera un nou projecte comunicatiu que aproparà les poblacions de les Terres de l’Ebre,
el Maestrat, els Ports i el Matarranya. L’espai informatiu, produït per Canal TE i Nord TV, amb la col·laboració de Vídeo Ascó Televisió i el suport de La Xarxa,
començarà les seves emissions a finals d’abril i s’emetrà
de dilluns a divendres a les 22h, donant cobertura a les
notícies més destacades del dia de les vuit comarques.
Aquest projecte ambiciós i pioner neix amb l’objectiu
d’unir informativament els lligams històrics, socioeconòmics i culturals que hi ha hagut sempre en aquesta àrea geogràfica, que concentra un total de 300.000
espectadors potencials.

Consell Comarcal del Montsià:
Programa de Mediació per al Lloguer Social
El Consell Comarcal del Montsià, en sessió plenària celebrada el dia 30 de març, va aprovar les addendes de pròrroga
dels convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya relatius al Programa de Mediació per al Lloguer
Social i a l’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH).
La Borsa d’Habitatge del Montsià (BHM) mitjançant el
Programa de Mediació per al Lloguer Social, s’encarrega
d’obtenir habitatges de ciutadans particulars que estiguin
buits i arrendar-los a persones amb necessitats d’habitatge a
un preu adequat i equilibrat a les seves possibilitats.
També cal anomenar el conveni relatiu al Servei
d’Assessorament sobre el Deute Hipotecari (OFIDEUTE).
Aquest servei fa de mediador entre les entitats bancàries i els
ciutadans que tenen dificultats en matèria hipotecària.
L’any 2015 s’han atès 6.405 visites corresponents als serveis exposats, de les quals destaquen els ajuts
de lloguer com el servei més demandat entre la ciutadania de la comarca del Montsià.
D’altra banda, des dels Serveis Comarcals de Joventut del Montsià, amb la col·laboració de la Xarxa de
Serveis d’Informació Juvenil «Montsià Jove» s’organitza un curs de llengua de signes de nivell A, el
bàsic, que està adreçat a joves de 18 a 29 anys. La formació s’iniciarà el proper 23 de maig i tindrà continuïtat tots els dilluns i dimecres fins al dia 22 de juny.

JUANA ROÉ REP LA MEDALLA
CENTENÀRIA DE LA GENERALITAT

Juana Roé i Espuny va néixer el 26 de
març de 1916 a Santa Bàrbara.
Actualment té 2 fills, 4 nétes, 2 rebesnétes i 2 rebesnéts. La Medalla Centenària
és una iniciativa del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
La directora dels Serveis Territorials de
Treball, Afers Socials i Famílies a les
Terres de l’Ebre, Rosanna Fatsini, ha
entregat aquest dimarts la Medalla
Centenària de la Generalitat a la senyora
Juana Roé.
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CRAC de la setmana:

Isabel Carrasco

Institut La Sénia
L'E RASMUS +

PER ALGUNS DELS NOSTRES ALUMNES HA ESTAT L ' EXPERIÈNCIA DE LA SEUA VIDA

A l'octubre 2015 un grup
de 7 alumnes de l'Institut
de La Sénia, va començar el
seu viatge a Beja, Portugal,
per participar en una de les
trobades anuals, dins del
programa Erasmus +, en el
qual el centre participava
juntament amb quatre instituts europeus, concretament de Portugal, França,
Romania i Turquia. El nom
del projecte és «Art i ciència: un món amb harmonia».
Mes Ebre: Com va anar la
vostra estada a Portugal?
Institut Sénia: Molt bé.
Vam treballar la calçada
portuguesa i "azulejo" que
són manises típiques que
decoren cases i edificis. A
partir d'aquest material es
va treballar simetries, proporcions, geometria, colors,
textures... Però també una
part molt important del
projecte és la convivència
entre alumnes i l'ús de
l'anglès com a llengua vehicular.
ME: El projecte tracta sobre
ciència i art. A Portugal
ceràmica i a la Sénia catifes. I la part científica?
IS: La part científica de les
catifes està lligada amb l'elaboració de tints naturals i
sintètics, la proporció de
tints, l'espectrofotòmetre
dels colors. En tecnologia, la
construcció de les estructures per a poder realitzar les
catifes, el disseny de les formes, etc.
ME: Sis mesos després us
heu retrobat a la Sénia amb
els companys d'Erasmus.
IS: Sí, algun professor i
alumnes eren els mateixos,
altres havien canviat perquè
s'havien afegit al projecte,
ja que té una durada de tres
anys.
ME: Parlem de sensacions i
d'emocions. Que els hi ha
semblat la nostra terra?
IS: Han quedat molt satisfets, i més si pensem que
ells vénen de grans ciutats.
El contrast ha estat important i per això mateix els ha
sorprès la capacitat organitzativa i l'originalitat i creativitat de les activitats, per
exemple, un joc de geocatching en substitució d'una
visita guiada.

ME: Heu fet turisme i cultura visitant Barcelona,
Tortosa i, per descomptat,
la Sénia.
IS: Sí, Barcelona era una
visita obligada i demanada.
Van quedar molt impressionats per l'arquitectura de
Gaudí i la ciutat. Per altra
part la visita a Tortosa lligava directament amb el projecte, ja que es va visitar la
universitat on es va fer una
xerrada sobre art efímer i
també vam anar a l'Escola
d'Art. Al mateix temps els
vam fer conèixer una part
del territori, ja que també es
va visitar el Delta de l'Ebre.
ME: Parlem dels tallers.
IS: Molt diversos: maque-

tes, estructures de fusta per
a les catifes, disseny de formes geomètriques, tints,
fabricació de sabó amb oli,
fabricació de pinzells, estudi
de l'acidesa de l'oli, muntatge de vídeos propis, jocs
tradicionals...
ME:
Les
catifes
de
Pallerols, una sorpresa per
als joves d'Erasmus?
IS: I tant, els va agradar
molt tot el procés, però destacaríem el muntatge. El
que els va sorprendre més
és el fet de caminar damunt
les catifes una vegada acabades. Com a art efímer es
va realitzar el mateix protocol com si es tractés d'una
processó i amb el recolza-

ment de la banda i els
dolçainers es van desfer.
ME: Portugal, França,
Romania i Turquia. Quines
diferències socioculturals
heu apreciat?
IS: Amb qui més diferència
hi havia era amb Turquia,
no només en qüestions religioses sinó bàsicament amb
hàbits de menjar.
ME: La nostra gastronomia,
els ha agradat? Han pogut
tastar les manjoies?
IS: Sí, a més de les manjoies
han anat a diferents tipus
de restaurants, i ells mateixos destacaven la gran
varietat de menjar així com
els seus sabors.

ME: Una de les condicions
és parlar amb anglès.
IS: Sempre. És la llengua
vehicular, per reforçar-ho,
sempre que es feien grups
de treball, es formaven amb
membres de diferents
nacionalitats.
ME: Els llaços d'amistat
després d'un Erasmus.
IS: Molt forts.
ME: Hi ha continuació?
IS: Els alumnes han quedat
de comunicar-se mitjançant
les xarxes socials, alguns
s'han convidat a casa i
altres han quedat per al
proper intercanvi.
ME: El X Certamen Internacional

de Bandes de la Sénia ha
coincidit amb aquesta visita Erasmus?
IS: No. Va ser una llàstima ja
que van marxar dissabte al
matí.
ME: L'Erasmus+, enriquiment cultural i emocional?
IS: I tant, l'Erasmus+ per
alguns dels nostres alumnes
ha estat l'experiència de la
seua vida i per al professorat que hi participa és molt
enriquidor, ja que comparteixes experiències no
només a nivell professional
sinó també cultural, a més,
reforça la pràctica de
l'anglès i serveix per tenir
contactes per a futures
actuacions.
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La Champions i les
campanyes de la
Federació

Víctor salva un punt per a l’Ascó
L’equip de la Ribera empata amb el Rubí (1-1)

Una acció del partit Ascó-Rubí, de diumenge passat. Foto: Iris Solà

L’Ascó va empatar a casa amb el Rubí, equip que es troba en zona de descens (1-1). Els visitants, però, es van avançar en el
marcador i, tot i jugar amb deu a la represa, van mantenir l’avantatge fins els darrers minuts. Va ser llavors quan l’ampostí
Víctor Bertomeu, a la sortida d’un córner i amb una rematada amb el camp, va empatar. L’Ascó, que va anar de menys a més
en el duel, va tenir encara opcions per haver remuntat. L’empat, tot i que s’esperava la victòria, deixa als asconencs a deu
punts del descens directe. Però no val a badar i s’ha de pensar que només en poden ser sis per si hi ha alguna compensació
amb un descens català de la Segona B. La Pobla de Mafumet està en zona de descens ara per ara. L’Ascó, amb l’objectiu de
distanciar-se de la quarta plaça per baix, visita diumenge el matí el Sabadell B (12.30 h).

1A CATALANA/UE RAPITENCA

1A CATALANA/CF AMPOSTA

Dimecres, el Barça va caure eliminat de la
Champions. Una derrota dolorosa. Sempre
ho és perquè aquesta competició és la més
atractiva, i dol molt ser eliminat. Però deixant de banda temes esportius, el que voldria destacar és
l’actitud de tots els jugadors del Barça que foren entrevistats
en acabar el partit al Calderon. Impressionant. És ben cert
que el Barça cau a la Champions, però pot guanyar dos títols
més en poques setmanes. I això reforça.
No obstant, dimecres, els jugadors haguessin pogut recòrrer, amb motiu, a la jugada del darrer minut quan es va traure fora de l’àrea un penal. Hagués pogut ser la justificació ideal. Un penal que hagués pogut donar opció de jugar la
prórroga. Però van demostrar senyorio i esportivitat, amb un
acord al vestidor de no caure en el parany de l’arbitratge,
com s’acostuma a fer sempre. Un gran exemple. Cal destacar-ho.
I això serveix de molt avui quan la Federació posa en marxa campanyes en el futbol modest. Si els professionals actuen
així, donen exemple. I, tot i que coste, s’ha d’agafar aquesta
bona actitud, esportiva i noble.
I les campanyes com la dels ‘Insults Zero’ han de començar
per aquesta via. Perquè els responsables, directius i entrenadors, donin exemple i siguin ells els referents per apartar als
violents o als qui insulten. Veure, com veig més d’un cap de
setmana, a un tècnic a la banqueta insultant greument a un
àrbitre no és el camí. No ho és.
Per tant, prenem consciència de la campanya i d’actituds
com la dels jugadors del Barça, amb autocrítica i no buscant
sempre culpables. Si els que han de liderar els lcubs i els
equips actuen amb correcció, la resta haurà d’acabar fent-ho.

1A CATALANA/UD JESÚS I MARIA

Confiança amb el cos tècnic

Il.lusió ampostina

El partit

La directiva informa que Nando Crespo seguirà entrenant

Empat contra un dels líders, el Vilanova

Darrer cartutx: contra el Vilanova

La derrota de diumenge al camp de l’Igualada (5-2) i la
dinàmica de l’equip, principalment en els desplaçaments i en
la lliga en general (8 punts de 33) van obrir especulacions a la
Ràpita el dilluns sobre la continuitat de Nando Crespo. Des del
club s’aclaria ahir dijous que “no hi haurà cap canvi i el cos
tècnic acabarà la temporada, i així ho confirma el president, la
junta i el director esportiu. Per tant, els rumors només són
això”. Nando Crespo admetia que “no puc estar satisfet de
l’equip en els partits de fora, com diumenge a Igualada, però
penso que, a casa, estem seguint la línia marcada que es va
proposar des de l’inici. Però està clar que hem de millorar el
joc i la imatge com a visitants”.

L’Amposta, amb gols de
l’ampollero Arnau, va salvar un punt (3-3) contra
el Vilanova, un dels líders.
Va refermar la millora,
amb il.lusió per mantenir
opcions de permanència.
Aquestes, no obstant, són
complicades tenint en compte que el cinquè per la cua en menys
punts dels dos grups baixa i que el del grup 1 té 9 punts més que
l’Amposta. D’altra banda, Miki Vidal, que va estar treballant per
l’Arsenal a Bombay, és el nou coordinador del fubol base (foto).

El Jesús i Maria va empatar dissabte passat, al camp del Terrassa (0-0). Està a set punts de la segona plaça, que ara ocupa el Vilanova, el seu rival de diumenge vinent. És el partit per
poder seguir somiant amb tenir opcions d’ascens. El Vilanova,
com és lògic, també s’hi juga molt. Diumenge a les 17 hores a
l’Aube serà la cita, abans de visitar l’Amposta en el derbi de la
jornada posterior.
L’equip de Teixidó, a Terrassa, va perdonar. Va tenir nombroses ocasions, estavellant fins i tot dues pilotes als pals de la porteria local. Es va acusar la manca d’encert en aquesta jugades.
I també la poca fortuna. La junta no descartava aquesta setmana efectuar un fitxatge per reforçar la davantera.

1A CATALANA

El Catllar fitxa jugadors del Salauris
L’Ajuntament ha recuperat el club
El Catllar fou adquirit per una Fundació, temps enrera, durant aquesta temporada. No obstant, després d’unes setmanes, l’Ajuntament de la localitat tarragonina ha recuperat el club de
futbol i ara hi ha una gestora que el regeix. L’equip, en aquesta transició, s’ha desmantellat. Els
jugadors que estaven, quan pertanyia a la Fundació, no han seguit. Per aquest motiu, per a segur competint i tenint en compte que el Catllar ja no es va presentar en un partit (més absències portarien a un doble descens administratiu com a sanció), l’equip del Tarragonès ha hagut
de fitxar per fer -ne un de nou. I ha fitxat als jugadors del Salauris (Salou), equip de Quarta que
s’ha retirat.
D’aquí uns dos mesos, es preveuen eleccions al Catllar perquè, en principi, també es preveuen
dues candidatures. Una d’elles és la de l’expresident Manuel Piñero. Amb ell, com entrenador,
aniria Dani Sereno, actualment al Remolins-Bítem. Per tant, si es fan eleccions i si el nou president és Piñero, Sereno seria l’entrenador del Catllar la temporada vinent.
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DIUMENGE VINENT, A LES 17 HORES

R. Bítem-Tortosa, més que un derbi
El Remolins-Bítem rebrà diumenge (17h) el Tortosa. Un derbi que es produeix els darrers tres anys en competició oficial i que té,
habitualment, al.licients. Però en aquesta propera jornada, els al.licients són més accentuats per la necessitat que tenen els dos equips.
Els de Bítem en la lluita per evitar les compensacions (en poden baixar vuit) i el Tortosa per estar en places d’ascens. Els locals són desens, al limit de la permanència en aquests moments, i els roigiblancs són tercers a tres punts del líder Valls. El partit, per tant, es presenta força interessant. Un altre dels al.licients, en aquesta ocasió, és el debut, a casa, de Dani Sereno, a la banqueta de R. Bítem. Dani va ser jugador del R Bítem durant una temporada i mitja, fa deu anys, i en aquesta va ser
entrenador del Tortosa fins fa dos mesos, quan fou destituït. Diumenge pasat, va debutar amb el
Al.licients
R. Bítem, al camp del Gandesa, on l’equip blanciblau va aconseguir una victòria necessària per 12.
Dani, dilluns a Canal Terres de l’Ebre, sobre si té cap rancúnia cap el Tortosa, aclaria que “tot al
Els dos equips, per motius
contrari. Estic agrait per l’oportunitat que em van donar d’entrenar un club històric com aquest.
diferents, s’hi juguen molt.
Vaig deixar amics i ara ja no s’ha de mirar enrera en altres aspectes. No ho vaig fer quan la destiDani Sereno, extècnic del tució, menys ho faré ara. Li desitjo tota la sort al Tortosa en el futur”. Dani, juntament amb la direcció esportiva del CD Tortosa, va planificar aquesta temporada per assolir l’ascens. Casualitats
Tortosa, ara entrena al
del
futbol, al mes d’abril podria allunyar al Tortosa de l’ascens, si diumenge el guanya amb el R BíR. Bítem
tem. Mikel (exRoda i Morell) ha fitxat amb el R Bítem que no descarta fer un altre fitxatge.

S’HAURÀ D’ASSEGURAR LA PERMANÈNCIA (1-3)

SURT DEL DESCENS DIRECTE

Remolins Bítem-Tortosa, el derbi de diumenge.
DILLA, EL PICHICHI, ESTÀ LESIONAT

La Cava, sorprès per la eficàcia d’un
Hospitalet que fa bona imatge

Tercera victòria seguida de l’Ampolla
que somia amb la permanència

El Gandesa, de pega amb les baixes,
visita el Godall

La Cava va perdre 1-3 amb l’Hospitalet i encara ha d’apuntalar la
permanència, per les compensacions. Els 45 punts poden ser la xifra propera per salvar-se. I la Cava en té ara 41. Diumenge visita la
Riera, que en té 43. Diumenge, l’equip de Camarero es va veure superat per un Hospitalet que va fer una bona imatge, liderat per un
Roldan motivat i que va ser un dels seus referents. A la primera meitat, dins de la igualtat, els locals van reaccionar al 0-1 amb gol de
Ferran. Però a la represa, amb l’1-2, Eric fou expulsat i els intents de
la Cava foren estèrils i l’Hospitalet va sentenciar a la contra.

L’Ampolla va guanyar el Godall (2-1), sumant la tercera victòria
seguida i mantenint il.lusions de permanència. De moment, ha
sortit del descens directe i entra en la lluita per evitar compensacions. Cristian va marcar aviat l’1-0. Empatava Edu per al Godall.
I a la represa, Caballos, revulsiu, va aconseguir el gol del triomf.
Baltasar Capera, tècnic de l’Ampolla, comentava que “fou una
victòria molt important davant d’un rival que em va agradar. No
va demostrar ser el cuer. Nosaltres vam tenir ocasions per sentenciar, a la contra, però no vam fer-ho i vam patir fins el final”.

El Gandesa està assetjat per les baixes. Fa dues jornades, a Alcanar,
es va lesionar el capità, el porter Rojas. El suplent també estava lesionat i va haver de jugar Guillem, del juvenil. La baixa dels porters
va comportar el fitxatge de Jose Gallego, que estava a l’Horta i que
va debutar diumenge contra el R Bítem. Al llistat de baixes cal afegir també a Dilla, el pichichi, que li han fet una resonància i fins dilluns no es coneixeran els resultats. I a Genís Navarro. I a Soldevila i
Gumiel sancionats... Dificultats per un Gandesa que, com la Cava,
ha d’assegurar encara la permanència.

NOMÉS HAN SUMAT 1 PUNT DE 15

TONI ONDAZABAL VA FALLAR UN PENAL

Alcanar-Ulldecona, derbi de
necessitat per als locals

El Catalònia perdona i no pot
guanyar al camp del Roda de Berà

L’Alcanar va perdre diumenge a Tortosa (3-1). Als canareus els va
costar entrar en el partit. I el Tortosa va tenir ocasions fins que Arnau va marcar l’1-0, arran d’un contraatac. El duel es va igualar i
també es va travar, amb un Tortosa que no disposava de claredat i
un Alcanar que no inquietava. Poc abans del descans, el Tortosa fou
letal amb gol d’Aleix. A la represa, Adrià, que havia estat a la banqueta després de tenir grip durant la setmana, va aparèixer i va fer
el 2-1. El Tortosa, sense seguretat en ell mateix, va fer un pas enrera, i va patir. Adrià va tenir l’empat a la seues botes. El partit es va
anar fracturant i va estar incert fins que Ives va aconseguir el 3-1
(88’). El resultat fou el millor per a un Tortosa que no acaba de
convèncer. Però que guanya: 18 punts de 21. L’Alcanar, 1 punt de
15, està en zona de descens i diumenge vinent, en el derbi contra
l’Ulldecona, no pot fallar si vol mantenir alguna opció de salvació.

El Catalònia, també assetjat pels descensos compensats, que a
hores d’ara en poden ser vuit, va sumar un empat insuficient en la
seua visita al Roda de Berà. Des del Catalònia, comentaven que
“mereixiem la victòria, sobre tot a la segona meitat. A la primera,
aviat, Regolf, amb una gran rematada amb el cap, feia el 0-1. Vam
tenir altres opcions però el partit es va igualant i a la mitja hora, el
Roda va empatar arran d’un córner. Desde llavors fins la mija part,
foren els locals qui apretaven en busca del 2-1 però amb l'empat
sarribava al descans. A la represa el Cata va anar a pel partit i va
disposar de molt bones ocasions, a destacar un penal fallat al minut 80 per Toni i, posteriorment, dos pals i un travesser impedien
la victòria visitant que hagués fet justicia”. El Cata, 2 punts de 18,
té un partit clau demà, a la Santa Creu, contra l’Hospitalet. El calendari ha de jugar al seu favor, en les properes jornades.

DIUMENGE, PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE

El Camarles buscarà la tercera
victòria seguida, contra el líder Valls
El Camarles va guanyar al camp de l’Ulldecona (0-1). Segona
victòria seguida i pas de gegant cap a la permanència, per fugir
de les compensacions. Diumenge, amb la moral pels núvols, ha
de buscar la tercera contra el líder, el Valls, equip que porta 16
victòries en els últims 17 partits (una sola derrota des de la jornada 5). O sigui, en les últimes 22 jornades, només un partit perdut. No serà fàcil, però, de moment, els de Xavi Cid estan aprovant amb bona nota la fase complicada del calendari.
A Ulldecona, els locals van tenir una primera ocasió, en botes
d’Àngel. Del possible 0-1, els camarlencs van agafar el domini i
van marcar, amb gol de Felipe, teint altres ocasions. Fins el descans, domini del Camarles. A la represa, en els primers 20 minuts,
l’Ulldecona va pressionar més amunt i va jugar amb més intensitat. Però l’empat no va arribar, i els visitants, amb espais, van poder decidir en els darrers minuts, al contraatac, gaudint de més
ocasions. Sergi Navarro, tècnic local, deia que “vam poder fer
aviat l’1-0 però després, el Camarles va estar millor. A la represa,
vam reaccionar però ells, al final, vam tenir més opcions. El resultat és just”. Xavi Cid, del Camarles, destacava la victòria: “fou
molt treballada i és que per a guanyar a Ulldecona havíem de jugar amb molta intensitat. I vam fer-ho”.

CANAL TERRES DE L’EBRE

El Camarles va guanyar al camp de l’Ulldecona.
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TERCERA CATALANA

L’opinió de Joaquin Celma. EL MINUT 91

Alerta màxima en el futbol ebrenc
Mal any, mala collita en totes les categories del nostre futbol. A la Tercera divisió,
l’Ascó, pel seu potencial, hauria de lluitar per les primeres quatre places i ha estat,
en canvi, moltes jornades a prop del descens. A la 1a Catalana només se salva el
Jesús i Maria, que té equip per estar on està. La Rapitenca s’esperava que podia lluitar per les primeres posicions. A la primera volta va fer 27 punts i ocupava el lloc
vuitè. En el que portem de la segona, només ha aconseguit vuit punts dels 33 possibles i en els últims vuit desplaçaments, set derrotes. La temporada passada amb un
equip amb menys potencial, va quedar quart i a més els màxims golejadors eren
juvenils, Gerard i Ivan Paez. L'Amposta, excepte miracle, serà nou equip de 2a catalana. Baixen 9 equips de la 1a catalana, cinc d'un grup i quatre de l’altre. El pitjor
cinquè per la cua baixa. El classificat en el lloc 14 en el grup 1 té 34 punts i el del
del grup on està l'Amposta en té 29. Per tant, l'Amposta està a 9 punts de salvarse, missió gairebé impossible. Llavors (unit amb els descensos dels altres conjunts de
Tarragona de 1a.) els descensos de Segona catalana a Tercera enguany en seran de
set com a mínim. Hi haurà 9 equips nous a Segona: Amposta, Reddis, Catllar i
Torredembarra i els 5 que arribaran de Tercera: Batea, Cambrils Unió i Vendrell i dos
subcampions. Si ascendeix el que promociona, de Segona a Primera, que això és una
loteria, serien set els descensos. Sinó, seran vuit. Tots els equips d'aquestes terres clamen al cel que això és una barbaritat. Clar que si, però ni la federació fa res, ni els
clubs tampoc, per canviar el sistema de competicions. Ni a la Segona divisió A, ni a
la B, ni a Tercera divisió passa que gairebé la meitat dels equips puguin baixar. En
baixen tres o quatre. ¿Quants equips ebrencs baixaran de Segona catalana?
Pronòstic: Godall ja està sentenciat. Complicat ho tenen, i tan de bo m’equivoqui,
Alcanar i Ampolla mentre que de Remolins-Bítem o Jesús Catalònia, un dels dos es
salvarà. Per la seua part, el Camarles ha fet un pas de gegant per salvar-se.
La Tercera catalana està igual. Ascendeixen els tres campions dels tres grups i també,
dels subcampions, el de millor puntuació. Els segons del grup 2 i 3 tenen 62 i 63
punts. L’Ametlla 53. Ja missió impossible de superar-los. ¿Per què no es fa com abans
que els tres subcampions feien un play Off? ¿Per què amb aquesta normativa sempre s'afavoreix als equips de Tarragona que tenen dos grups i, d’entrada i suposadament, són menys competitius?.
¿Quants descensos de la tercera catalana poden haver-hi, si no puja el de la promoció i baixen 4 ebrencs de segona? Doncs serien 5 els equips que baixarien a 4 catalana. I anem a creure amb un miracle i que en siguin sols quatre. Ja veuen el panorama. No pinta bé a cap categoria. I, a sobre, el Tortosa es pot quedar per quart any
sense ascens. Pel joc desplegat, no el mereix. Pot quedar segon i promocionar però
no veig un equip per passar l'eliminatòria. I vostès es diran: ¿no hi ha ni una bona
notícia? La única és que la temporada vinent gairebé no hi haurà descensos compensats però aquest any serà un desastre i la federació, com sempre, sense prendre
mesures per canviar el futbol català. També aclarir que comptar amb quatre descensos ebrencs de Segona a Tercera és la versió més pessimista, però és real i cal estar
alerta del que pot representar.
1A CATALANA. TOT SEGUEIX IGUAL. Des de l'arribada de Teixidó, el Jesús i Maria
ha estat sis jornades amb la porteria a zero, i en quatre ha encaixat. Dissabte passat,
empat a Terrassa quan els de l’Aube van fer fins a dos pals. La pilota no va voler
entrar. Aquesta Rapitenca no funciona. Últims vuit desplaçaments, només tres punts
i rep una mitjana de gairebé tres gols per partit, i en els últims 16, només tres victòries. Les dades estan aquí. Decepció total i aquesta setmana golejada a Igualada.
Per últim, per salvar-se l'Amposta hauria de guanyar gairebé els set partits. Només
5 punts de 33 possibles en les últimes 11 jornades. No obstant, cal destacar la millora de les darreres confrontacions i que l’equip no perd la il.lusió. Diumenge va fer un
gran partit, contra un rival capdavanter, el Vilanova.
2A CATALANA. UNA LLIGA CADA VEGADA MÉS COMPLICADA. 15 equips es
juguen els ascensos i els descensos. Només Canonja i Godall estan sentenciats pel
descens i l’Ulldecona està salvat. La Riera, Gandesa i La Cava encara han de confirmar la permanència. Inverosimil, però cert.
Destacar la sorpresa de la Canonja a Cambrils i això que l'equip visitant anava amb
juvenils. Això confirma que, dels tres de dalt, cap està fí. El Valls va guanyar una
vegada més per la minima i el Tortosa fins al minut 87 només ho feia per 2-1 davant
d'un equip amb un potencial de plantilla molt inferior, com l’Alcanar. Una jornada
més els roig-i-blancs que no convencen. La bona notícia d’aquesta jornada són els
triomfs del Camarles, l’Ampolla, Remolins-Bítem i l'empat del Jesús Catalònia però
les victòries de l'Hospitalet i Bonavista compliquen igualment la situació.
Pas de gegant del Camarles que, des de l'arribada de Xavi Cid, porta sis victòries i
tres derrotes, que han estat per la mínima. Crec que diumenge guanyarà al Valls.
Victòria important del Remolins-Bítem que ara ha d'afrontar quatre finals: Tortosa,
Ulldecona, Valls i Cambrils. Sis jornades sense guanyar porta el Jesús Catalònia.
Partit clau demà davant de l’Hospitalet. Aparentment, l’avantatge més significatiu
del Cata és el calendari; és a priori més assequible. Ampolla, tres jornades seguides
amb victòria. Si guanya els següents tres partits: Bonavista, La Cava i La Riera es
podria salvar. Però després té dos rivals durs: Valls i Tortosa. Crec que la propera jornada Valls, Cambrils i Tortosa no guanyaran els tres. Un punxarà.
AIXÍ POT QUEDAR LA JORNADA 34. ASCENSOS. 1) Cambrils 79 punts, 2) Valls,
78. 3)Tortosa 77. DESCENSOS: 8) Camarles, 53 punts; 9) Roda, 45; 10) RemolinsBítem, 44; 11) Jesús Catalònia 42; 12) Torreforta, 41; 13) R. Bonavista 41; 14)
Hospitalet 39; 15) Ampolla 40; 16) Alcanar, 36; 17) Canonja, 27; 18) Godall, 15.
Aquesta classificació s'actualitza cada setmana.

FLIX-VILALBA 1-1

ROQUETENC-J I MARIA 0-1

S. BÀRBARA-CORBERA 3-1

El Flix s’allunya

SOS Roquetenc

Encara hi ha opcions

El Flix ja es distancia de la lluita
per la segona plaça. Una temporada complicada sense camp
propi per jugar i entrenar. I en
què també han acusat el dèficit
de punts dels primers dos
mesos de lliga. El Vilalba es recupera i progressa. Primera part
dels vilalbins, amb gol de Joan,
segona del Flix que va merèixer
el gol. Joan Porta va empatar.

El Roquetenc va perdre a casa
contra el filial del J i Maria i ja acumula 8 jornades sense guanyar.
Crisi de resultats i a l’equip. El
Jesús i Maria, amb molta serietat
defensiva, va aprofitar la situació
dels locals i va sumar tres punts
d’or per la permanència. Cortés,
arran d’una indecisió de Povill, que
ja jugava amb molesties, va fer el
gol. Roger, jove porter local, va
aturar un penal més tard.

Bon partit del Santa Bàrbara que
es refà dels darrers resultats (1
punts dels darrers 9), guanyant el
Corbera amb dos gols de Josep
De la Torre, que va celebrar la
seua recent paternitat. Edgar va
marcar el 3-0 i Roger, el pichichi
del Corbera, que s’està recuperant, va fer el de l’equip de Roca.
El Santa és quart, a tres punts del
tercer i a 5 del segon. Diumenge
s’ho juga tot a l’Aldea. Porcar i
Toni, encara sancionat,són baixa.

ALDEANA-LA SÉNIA 1-0

Somni aldeà
L’Aldeana va guanyar la Sénia,
equip en ratxa de set victòries
seguides, i segueix somiant amb
la promoció. És tercera, a dos
punts de l’Ametlla. Va ser un gran
partit, entre dos equips amb proposta d’intentar jugar. Dins de la
igualtat, l’Aldeana ja va tenir més
opcions a la primera meitat. A la
represa, va seguir l’equilibri però,
amb els minuts, l’Aldeana va incrementar la intensitat en el joc i va
fer més sensació de perill. Kevin
va estar immens. Els locals van
reclamar un penal i, a manca de 3
minuts, van marcar amb una gran
assistència d’Àlex Alegre que va
culminar Ferran amb molta qualitat. Deliri entre l’afició local.

BATEA-M NOVA 4-2

El Batea, més prop
Des de la primera volta, quan va
visitar el Móra la Nova, que el líder
Batea no perd. Són 18 jornades
(16 victòries). L’equip, tot i patir,
va fer un altre pas endavant per a
ser campió. Li resten partits complicats, però té 9 punts d’avantatge respecte l’Ametlla, a qui ha de
rebre. Contra el Móra la Nova, el
triomf no es va poder concretar
fins ben avançada la represa,
quan Enric, bona aportació ofensiva, va fer el 4-2. Fins llavors, els
de Lizaso que van respondre.
Molt d’ambient al camp i il.lusió
entre l’afició per l’estat de l’equip.
ASCÓ-GINESTAR 5-0

PERELLÓ-DELTEBRE 1-2

Gerard ho para tot
Gran victòria per al Deltebre per la
permanència. El Perelló es distancia de la segona plaça amb les
dues derrotes seguides. El protagonista va ser Gerard Estorach,
porter del Deltebre. Va estar
immens, espectacular, aturant tots
els intents del Perelló, que, a més
de topar amb Gerard, va pagar
cares les seues indecisions.

No podien fallar
Segons els descensos ebrencs que
puguin haver-hi de la Segona catalana a la Tercera, de Tercera a Quarta
poden baixar fins a cinc equips.
També cal dir que el nombre pot
reduir-se si el segon classificat de
Tercera, que jugui la promoció,
acaba pujant. Els equips de la part
baixa juguen amb urgència. L’Ascó,
un d’ells. Diumenge no podia fallar i
no va fer-ho, sumant tres punts
vitals.

4A CATALANA. DIUMENGE 17 HORES

La Galera-Sant Jaume, ascens en joc
El Pinell ja va celebrar l’ascens, divendres passat. Però el Bot va
demostrar el perquè ha estat capdavanter durant la lliga i amb
un plantejament atrevit, en una nit ventosa, va saber endur-se
el partit amb l’encert d’Àlvar i de Villi, que va marcar dos gols.
Amb l’1-3, penal i expulsió de Fontanet, porter del Bot, i Ximo
que va transformar per l’escaire. Amb el 2-3, el Bot va saber patir i va guanyar. El Pinell buscarà ara ser campió. La segona
plaça s’ha de decidir. I diumenge hi ha un partit determinant
entre la Galera i Sant Jaume. Tots dos equips tenen els mateixos punts. La Galera va guanyar a la primera volta per 3-5. Per
tant, l’empat li pot anar bé.
Destacar la millora del Camarles B, amb 2 triomfs seguits.

HORTA-L’AMETLLA 0-1

Reivindicació calera
L’Ametlla afrontava un partit decisiu per mantenir la segona plaça,
a Vallderoures, on l’Horta va jugar
com a local pel tancament del
seu camp. Els de la Terra Alta
estan necessitats per evitar les
compensacions i per això el duel
va ser intens i incert. Els caleros,
amb un gran gol de Pepe, van
saber adaptar-se i van mostrar
ofici per traure un partit important
i que fou complicat perquè l’Horta
va insistir per empatar. Els de la
Cala van acabar amb 10 per les
lesions i amb jugadors amb
molesties, amb els canvis fets.
OLIMPIC-CAMPREDÓ 5-2

Es decideix al final
L’Olímpic ha reaccionat, sumant 8
punts de 12. Diumenge, però,
malgrat el resultat, no fou una
victòria tan còmoda. Als 88
minuts, el partit estava 3-2. Els
morencs no van acabar d’estar
encertats però també va ser
mèrit d’un Campredó que, tot i
ser cuer, lluita i ho fa amb limitacions. Ramon Zaragoza va tornar
a jugar de porter.

*El partit Horta-Móra la Nova,
suspés al minut 60 amb l’1-0, es
reempendrà al camp de l’Horta,
a porta tancada el divendres dia
22 a les 20 h.
*Diumenge, els jugadors del
Perelló li van fer un homenatge
a Dani Robles amb unes samarretes de suport, per la seua
lesió. Dani va estar present al
partit. D’altra banda, les notes
negatives, aquest diumenge,
foren les lesions d’Eric i Arnau.
*Ramon Zaragoza fa dues jornades que juga de porter amb el
Campredó.
*La Cala, minvat per les baixes
de jugadors i amb més lesions
per als propers partits.

TERCERA CATALANA. JA NOMÉS QUEDEN TRES CANDIDATS PER LA
PROMOCIÓ. Jornada important per al líder Batea, i també per Ametlla, Aldeana i S
Bàrbara. No només van guanyar sinó que al perdre la sénia, Perelló i Roquetenc, i
empatar el Flix, la situació s’ha aclarit. El líder Batea ha de jugar contra l’Ametlla,
Aldeana, la Sénia, Horta i Santa Bàrbara. De guanyar un d'aquests cinc partits, més
els que li queden contra Ginestar i Ascó, serà campió. Amb només 8 punts més, ho
serà. 18 jornades sense perdre i ara ja marcant gols fins a quatre jugadors diferents.
L’Ametlla es mereix la segona plaça per ser un equip totalment de casa però
l’Aldeana donarà guerra, tot i que no té un calendari fàcil: Santa Bàrbara, Horta,
Batea i Flix. Diumenge, partit clau en la lluita per la promoció: Aldeana-S Bàrbara.
Pel que fa als descensos, Deltebre, Ascó i Horta esperen el miracle que de la segona
catalana només baixin tres ebrencs. Deltebre, triomf meritori, i Ascó van guanyar.
L’Horta va caure en l’exili i ara li queda el cartutx del partit pendent amb el Móra la
Nova que es disputarà el divendres dia 22. Quina crisi la del Roquetenc, vuit jornades sense guanyar. El J i Maria B va fer un pas de gegant per la permanència amb el
seu triomf.
AIXÍ POT QUEDAR LA JORNADA 34. 1) Batea 70 punts; 2) Ametlla 66; 3) Aldeana
65; 4) Flix 62; 5) S. Bàrbara 60. Aquesta classificació s'actualitza cada setmana.
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Radiografia del futbol ebrenc

ELS CRACS DE LA JORNADA 27

Un any després del seu
descens, torna el Pinell
a la Tercera catalana en
què ha estat 16 temporades. La resta en la
quarta, 23 campanyes.
L'èxit d'aquest equip és
el gran bloc que ha format Àngel Guiu i que,
tot i les baixes, s’ha
mantingut ferm sense
perdre fins divendres.

Pulsacions de la jornada
*Diumenge vinent, partit decisiu: la Galera-S. Jaume. Es juguen els dos l'ascens a Tercera.
*La Sénia, quan estava d’obres el seu camp, va jugar a Sant Rafel (Castelló) i aquesta setmana el partit Horta-Ametlla es va jugar a Vallderoures (Terol).
* Em diu Àngel Guiu, el míster del Pinell, "estic de futbol fins als ...... entreno i tinc 3 fills
jugant i he d’anar a veure’ls. Però la veritat és que és una passió, el futbol i els fills". És l'home dels ascensos, play off amb l'Olímpic per a pujar a 1a regional, ascens a Tercera amb el
Corbera, Ginestar i Pinell, a preferent amb l'infantil de l’Olímpic i amb el Benissanet va estar
a un punt d'aconseguir-lo.
*Va debutar amb el primer equip de la Sénia, el cadet de 16 anys, Ferran Tiscar. És senienc
i estava al cadet del Nàstic de nacional on era titular. Massa desplaçaments i sacrificis que
l’han desgastat i ha decidit tornar.
*Un home que porta 22 anys a Ginestar, Lluís Zas, diuen que enguany vol plegar. Un autèntic home de futbol. Gran persona. Jo no m'ho crec però potser s'ho mereix. ¿Què pot passar a Ginestar sense ell? Incertesa de futur. Però de vegades cal descansar; li va passar a
Cèsar a S. Bàrbara i a Alegret al Roquetenc, entre molts altres casos.

1A CATALANA
Nº

* Tots els anys passa, la compra i els ‘arreglos’ de partits. Jo els podria dir els que es van arreglar en les últimes temporades però no dec. La temporada passada, un àrbitre no va voler donar
la mà als jugadors en un partit de la vergonya que va sentir pel que havia vist. Aquesta temporada, com sempre, hi hauran pactes, primes i altres menesters. Aquesta setmana, a Segona catalana, un resultat sospitós, però no hi ha ni una sola prova.
* Aquest any es batrà un rècord Guiness, dos entrenadors que van deixar dos clubs en l'actual
campanya, jugaran contra els seus exequips, serà el cas de Dani Sereno que diumenge s’enfrontarà al Tortosa (mai sabrem si fitxa pel Remolins-Bítem com una revenja) i l'altre és Teixidó que,
en dues jornades, visita l'Amposta. Si guanya, el Jesús i Maria podria deixar sentenciat l'Amposta. ¿Una altra revenja? Quines voltes dóna la vida.

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

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

GOLS

Nº

11
10
8
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4

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

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR
Samu Addel
Òscar Camarero
Ismail
Marc Garriga
Abraham
Joseph Ongola
Florin Taidler
Edgar
Àlex Vizcarro
Enric Mulet
Carlos Curto

P.
62
41
36
34
32
25
24
19
17
16
14

G.
1
10
6
2
2
4
4

JUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

JUGADOR
Jaume Esteve
YurI
Joan Porta
Andreu C.
Oleguer
Dani H.
Albert Saltor
Gio
Llorenç Peral
Edu Usall
Joan Mani

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P.
106
81
38
37
33
28
16
12
12
11
10

G.
2
1
9
9
6
3
2
8
3
2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

UD J I MARIA B

FC HORTA
Nº

Nº

JUGADOR
Jaume Gumiel
Javier Dilla
Enric Ubalde
Albert Soldevila
Cristan Vallés
Pere
Josep
Genís
Jaume Guiu
Joan Batiste
David Rojas

P.
64
53
45
41
40
33
27
19
17
17
14

G.
6
25
2
1
6
2
1
1
3

CD LA CAVA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JUGADOR
Xavi Royo
Aleix Figueres
Fèlix
Enric Sentis
Manel Martinez
Pinxo
Miquel Piñol
Victor López
Marti Gisbert
Victor Cano
Deryam Alvarez

P.
52
47
35
32
29
24
21
21
18
18
17

G.
2
6
7
8

3
1
3

Nº

JUGADOR

P.

1 Joan Zaragoza 60
2 Manu Fernandez 58
43
3 Xavi Pastor
40
4 Joan Labèrnia
25
5 Àlex Ramos
22
6 Kevin Moreno
17
7 Jordi Sancho
15
8 Rafel Moreso
9 Òscar Masdeu 13
11
10 Jordi Porres
11
11 Xavi Platero

Àleix Franch
J i Maria B

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

JUGADOR
Agustí (Batea)
Roger (Corbera)
De la Torre (S B)
Aleix (M Nova)
Oriol (Ascó B)
Magí (Perelló)
Gerard (la Sénia)
Àlex Alegre (Alde)
Sergi Vila (Olim)
Robert (Aldeana)
Toni Calafat (SB)
Rullo (Ametlla)
Ivan Arasa (Roq)
Enric Suñé (Batea)
Paquito(Campredó)

GOLS
45
24
21
19
16
16
15
14
14
13
13
13
12
12
11

6 PARTITS
P

EQUIP

S Bàrbara

8

2

Sant Jaume

16

24

Ascó B

8

3

la Sénia

15

25

la Cava

8

4

Tortosa

15

26

Vilalba

8

5

Aldeana

15

27

Roquetenc B

8

6

Catalònia B

13

28

Amposta B

7

7

Perelló

12

29

Ulldecona

7

8

la Galera

12

30

Gandesa

7

9

Bot

12

31

M Nova

7

10

Olimpic

12

32

J i Maria B

7

11

Flix

11

33

Rapitenca

4

12

Jesús i Maria

10

34

Alcanar

4

13

Camarles

10

35

Corbera

4

14

Tivenys

10

36

Benissanet

4

15

Camarles B

10

37

Amposta

4

16

Ampolla

10

38

Ebre Escola

4

17

Deltebre

10

39

Ginestar

3

18

Pinell

9

40

Xerta

3

19

Arnes

41

Catalònia

2

20

Ametlla

42

Roquetenc

1

21

R Bítem

43

Godall

1

22

Horta

44

Campredó

0

2
1
4

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

Nº

JUGADOR

P.

G.

69
42
29
27
26
23
21
20
18
17
14

3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

53
49
46
37
26
25
23
22
20
14
9

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

David Ramirez
Mario
Sergi Grau
Roger Santaella
Ferran Roig
Eric Fernández
Jordi Llaberia
Guillem Navarro
Raimon Fosch
Josep Vilanova
Jaime Llorente

50
42
41
38
35
34
24
23
23
16
14

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Isaac Casanova
Fran Reolid
Dani Benaiges
Cristian Arasa
Toni Ondazabal
Leandro Rovira
Pau Diez
Carlos Ferreres
David Cosido
Cristian Regolf
Martí Panisello

55
50
39
29
28
23
23
22
21
17
16

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Peque
Manolo Puig
Òscar Rodrifuez
Xavi Anell
Andreu Guiu
Oriol Vallespi
Àlex Forés
Sam Garcia
Josué Andreu
Sergi José
Moha Rida

43
43
36
33
28
28
27
24
20
20
18

6
2
2
3
5

11
1

GOLS
26
25
24
21
18
16
13
11
11
11
9
9
9
9
8

23

JUGADOR

4
8
2
3

3A CATALANA
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Nº

1
7

Maiol
Olímpic

Batea

G.

7

Gerard
Deltebre

1

P.

5

Ferran Tiscar
la Sénia

G.

JUGADOR

2
1
2
1

Albert Arnau
Tortosa

6
1

Nº

5

Arnau
Amposta

Nº

UE RAPITENCA

CF J CATALÒNIA

2
11
2
11
3

6 DELS CRACS:

DARRERS

G.

3

Marc Vilabrú
Ametlla

EQUIPS MÉS EN FORMA

P.

9
11

JUGADOR
Chimeno (Ullde)
Dilla (Gandesa)
Adrià (Alcanar)
Mochi (Tortosa)
Marcel (Cambrils)
Miguel (R Bítem)
Garrido (Cambr.)
Llaberia (la Cava)
Regolf (Catal.)
Ferran (la Cava)
Cristian (Valls)
Ferran (Cambrils)
Abde (Riera)
Teixidó (Camarles)
Ferreres(Camarles)

FC GODALL

CF GINESTAR

CF GANDESA

Àlex Curto
Batea

2A CATALANA

LA REGULARITAT DELS NOSTRES EQUIPS: AVUI EQUIPS DE PRIMERA, DE SEGONA I DE TERCERA (ordre alfabètic)
JE FLIX

ELS TÈCNICS
DE LA JORNADA:

GOLEJADORS

Top secret

UE DELTEBRE

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

SOUFIANE
CORELLA
ALBERT VENTURA
ARNAU BERTOMEU
ROGER
PEPE MADRID
ENRIC SUNYÉ
EDGAR
JOAN PERE
LLUÍS
GERARD
ESTEVE
SOLDEVILA
DERIAM
JOAN ZARAGOZA
RUBEN
FRANC REOLID
IKE
ALEIX FRANCH
GUILLEM NAVARRO
KEVIN
ÀLEX CLUA
MAIOL
NARCÍS
MOHA
MEDINA
ALEIX CHAVARRIA
DE LA TORRE
ALBERT ARNAU
PAU CASTRO
MIKI

L’EQUIP DE LA SETMANA: CF PINELL

5

2
3

9
9
9
9

Nº

P

EQUIP

ESPORTS

diarimés
ebre
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió

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

Més lluny
L’Ascó va salvar un punt
a casa contra el Rubí i
s’allunya del descens
directe, quan manquen
cinc jornades.

IRIS SOLÀ

Una acció del partit Ascó-Rubí, de diumenge passat (1-1).

CLASSIFICACIÓ
G
E
19
12
15
14
15
13
17
6
16
8
15
10
14
5
13
8
13
8
13
8
11
10
13
3
9
13
10
9
9
11
11
5
10
7
8
9
7
6
6
7

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Segona catalana

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ
Equip
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J GF GC

P

27a jornada, Primera catalana

Equip

GF
56
55
50
58
44
49
52
45
42
48
31
37
43
42
42
33
45
33
26
34

GC
23
33
27
48
30
33
56
39
30
43
39
44
48
51
48
55
55
48
59
56

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

P
69
59
58
57
56
55
47
47
47
47
43
42
40
39
38
38
37
33
27
25

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

PRÒXIMA JORNADA
Granollers-Santfeliuenc
Europa-Masnou
Rubí-Vilafranca
S. Andreu-Cerdanyola
Muntanyesa-Morell
Prat-Palamós
Sabadell-Ascó (diumenge 12.30h)
Terrassa-Júpiter
Peralada-Gavà
Manlleu-Figueres

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

P
2
4
5
10
9
8
14
12
12
12
12
17
11
14
13
17
16
16
20
20

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J GF GC

P

27a jornada, Segona catalana

Equip

J GF GC

RESULTATS

P

27a jornada, Tercera catalana

1. Castelldefels

27 57 30 54

Reddis-Balaguer

0-0

1. Valls

27 55 36 61

Cambrils-Canonja

1-1

1. Batea

27 89 39 62

Roquetenc-J i Maria 0-1

2. Vilanova

27 56 29 52

Terrassa-J i Maria

0-0

2. Cambrils

27 80 20 60

la Cava-Hospitalet

1-3

2. Ametlla

27 56 35 53

Horta-Ametlla

0-1

3. Santboià

27 57 23 51

Santboià-Viladecans

0-0

3. Tortosa

27 55 30 58

Valls-Torreforta

2-1

3. Aldeana

27 68 40 51

Ascó-Ginestar

5-0

4. Igualada

27 49 30 48

Castelldefels-Torredem. 3-1

4. Ulldecona

27 49 38 45

Roda Berà-Catalònia 1-1

4. S Bàrbara

27 72 53 48

Aldeana-la Sénia

1-0

5. Flix

27 50 36 46

S Bàrbara-Corbera

3-1

Olimpic-Campredó

5-2

Batea-M Nova

4-2

Perelló-Deltebre

1-2

Flix-Vilalba

1-1

5. Balaguer

Catllar-S Ildefons

27 40 27 48

0-7

Amposta-Vilanova

3-3

Igualada-Rapitenca

5-2

Suburense-Lleida

4-1

Vilaseca-V Alegre

0-0

27 50 36 41

7. La Cava

27 52 45 41

8. Camarles

27 43 43 39

9. Roda Berà

27 44 47 35

10. Rem Bítem

27 38 52 34

11. R Bonavista

27 44 44 34

Lleida-Igualada

12. Catalònia

27 34 36 33

27 24 36 32

Vista Alegre-Santboià

13. Ampolla

27 34 49 31

27 36 55 29

Viladecans-Reddis

14. Torreforta

27 38 42 30

S Ildefons-Castelldefels

15. Hospitalet

27 28 38 29

16. Alcanar

27 52 66 27

17. Canonja

27 24 43 22

18. Godall

27 21 82

27 46 28 46

7. Suburense

27 48 35 45

8. Lleida

27 39 33 44

9. S Ildefons

27 59 35 41

10. Vista Alegre

27 48 42 40

11. Vilaseca

27 30 28 36

Torredembarra-Vilaseca

12. Rapitenca

27 40 45 35

13. Terrassa

15. Reddis

PRÒXIMA JORNADA

27 26 50 25

Rapitenca-Catllar (diu 12h)

16. Amposta

27 39 33 43

6. Gandesa

6. J i Maria

14. Viladecans

5. La Riera

27 37 59 24
27 30 60 15

18. Catllar

27 19 96

Suburense-Amposta (diu 17h)

3

Balaguer-Terrassa

Quarta Catalana
CLASSIFICACIÓ

1. Pinell

49

16

50

2. la Galera

54

29

43

2-3

Pinell-Bot
Camarles-Arnes
Ebre Escola-la Galera
3. S Jaume

51

29

5. Arnes
6. Catalònia
7. Amposta
8. Roquetenc

65
50
48
39
40

46
38
29
28
37

4-3
0-3

43

S Jaume-Tivenys
4. Bot

38

Equip
1. Sabadell
2. S Gabriel

GF GC

42

54

28

10. Camarles

45

54

24

11. Ebre Escola

31

49

19

12. Xerta

26

75

8

91
96

12

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

5

GF GC

1. Alcanar A

178 30

1-2

P

S Pere-S Andreu

3-3

4. Alcanar B

96

43

44

S Eugenia-F Júpiter

1-3

5. Olimpic

72 102

36

6. Ulldecona

72

68

32

7. Tortosa Ebre

62

60

32

8. Horta

54

55

31

9. Ginestar

39

94

19

4. S Pere

90

36

53

67

53

45

7. Fonsanta

47

39

41

8. Pardinyes

54

50

37

9. C Clar

59

59

35

PRÒXIMA JORNADA

10. Guineueta

49

59

34

Porqueres-S Eugenia

PB Lloret-Molins

2-12

Fontsanta-Pardinyes

3. S Bàrbara

162

29

61

87

40

47

1-1

S Andreu-PB Lloret
59

62

13. S Eugenia

38
39

54
77

23
17

10. Vilalba

27 41 41 40

11. Corbera

27 53 48 40

12. M Nova

26 52 42 37

13. J i Maria

27 42 60 35

14. Deltebre

27 43 47 28

15. Ascó

27 45 58 28

16. Horta

26 33 62 25

17. Ginestar

27 31 107 10

18. Campredó

27 29 106

22a jornada

JiMaria-Ginestar
Gandesa-Aldeana

8

Xerta, descansarà

16. PB Lloret

44 149

4

RESULTATS

Equip

GF

GC

P

1.Aldeana

90

23

54

2. Amposta

64

20

44

3. Vinaròs

44

26

44

17

S Bàrbara-Rem Bítem

12. Aldeana

46

95

17

45

78

16

F Júpiter-Santpedor

14. S Jaume

13 137

4

Horta-Gandesa
Tortosa E-Ulldecona

5-1

Catalònia-Canareu

4-2

58

41

29 J i Maria-Tortosa

0-0

4-1

6. Roquetenc

35

28

28 Rapitenca-la Sénia

7-0

7. Catalònia

53

58

25

8. Tortosa

46

45

24

Alcanar, descansa

9. J i Maria

28

30

22

Amposta-Ametlla

10. la Sénia

29

97

13

11. Canareu

14

36

10

12. Perelló

27

59

9

Roquetenc-Aldeana

13. Ametlla

15

73

4

Canareu-J i Maria

PRÒXIMA JORNADA

la Sénia-Catalònia
Perelló-Tortosa
Vinaròs-Rapitenca

Aldeana-J i Maria
13. Gandesa

Aldeana-Vinaròs

5. Alcanar

Pardinyes-S Gabriel

Fontsanta-Sabadell

2-4

1-5

PRÒXIMA JORNADA

97

Alcanar-Roquetenc

39

Alcanar-Horta

44

0-6

32

R Bítem-Alcanar B

11. J i Maria

Perelló-Amposta

65

0-4

Alcanar-S Jaume

descansa

4. Rapitenca

Olimpic-S Bàrbara

17

20a jornada

Ametlla,

sus

84

At Prat-Guineueta
27 115

6

2-5

42

8

15. F Júpiter

dissabte
J i Maria-Corbera (16h)
M Nova-Olimpic (16h)
l’Ametlla-Ascó (16.30h)
diumenge
Vilalba-Roquetenc (16h)
Aldeana-S Bàrbara (16.30h)
Deltebre-Flix (17h)
Ginestar-Batea (17h)
la Sénia-Horta (17h)
Perelló-Campredó (17.15h)

0-11

10. Rem Bítem

(dis18.15h)

C Clar-S Pere

Amposta-Ebre Escola (17h)

PRÒXIMA JORNADA

CLASSIFICACIÓ

la Cava-Alcanar

Arnes-Pinell (17h)
27 104

27 53 42 40

Ginestar-Olimpic

29
Molins-Tortosa E

12. S Andreu

9. Olimpic

S Jaume-Tortosa Ebre 0-0

6. Tortosa E

11. Porqueres

27 53 36 42

66 Ulldecona-la Cava

2-3

28

diumenge
Benissanet-Catalònia (16h)

Equip

Guineueta-C Clar

91

50

8. Roquetenc

RESULTATS

3-1

33

27 57 34 42

Veterans

8-0

3. Molins

14. Santpedor

78

dissabte
Catalònia-Hospitalet (16.30h)
diumenge
Canonja-Roda (11.45h)
Torreforta-Cambrils (11.45h)
Alcanar-Ulldecona (17h)
R Bítem-Tortosa (17h)
Godall-Gandesa (17h)
R Bonavista-Ampolla (17h)
la Riera-la Cava (17h)
Camarles-Valls (17.30h)

63 S Gabriel-Porqueres

la Galera-S Jaume (17h)

22

PRÒXIMA JORNADA

2. la Cava

76

7. la Sénia
1-2

24

Sabadell-Tortosa E
57

5. At Prat

27 56 37 44

2-1

CLASSIFICACIÓ

68 Santpedor-At Prat

2-1

Bot-Roquetenc (17h)

13. Benissanet

9

6. Perelló

Femení 7 Ebre

P 23a jornada

Tivenys-Camarles (17h)

9. Tivenys

1-2

RESULTATS

descansava

37 Xerta-Amposta

30

6-1

Roquetenc-Benissanet 5-0

37 Catalònia,

33

Gandesa-R Bítem

La Riera-R Bonavista

CLASSIFICACIÓ

P 23a jornada 4a catalana

J GF GC

3-1

Femení. Preferent
RESULTATS

Equip

Tortosa-Alcanar

Ampolla-Godall

J. i Maria-Vilanova (diu 17h)

17. Torredembarra

Ulldecona-Camarles 0-1
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40 ANYS COM ENTRENADOR I ENCARA ESTÀ VINCULAT A LES BANQUETES

44

«Un entrenador, de miracles
no pot fer-ne»
AVUI: JOSEP MARIA LLEIXÀ

40 anys entrenant,
sense parar ni un any,
des de 1975 a les banquetes del Remolins,
Aldover, Tortosa, Bítem,
Roquetenc, Jesús Catalònia, Benifallet, Aldeana, Ginestar, Horta, la
Galera, Corbera i diversos equips de futbol
base. Ara és delegat del
Tortosa i segueix entrenant, als babys. Nascut
al 1942, és una enciclopèdia. És de l'escola
d'Otero. Bona persona
que ha sabut evolucionar, ‘aprenc tots els
dies’. Per les seves
mans han passat més de
1000 jugadors, de
generació en generació.
Avui rendeixo homenatge a un ‘Viejo Zorro’ del
futbol ebrenc, un mestre, un geni: Josep
Maria Lleixà.
Pregunta: Molts anys al
futbol, quin és el secret?
Resposta: M’agrada. I
crec que no hi ha res
millor que transmetre o
ensenyar el que has
après amb els anys. Es
satisfactori.
P: Als tècnics veterans
se’ls diu de la vella escola. Vosté també ho és?.
R: No és cert, jo m'he
reciclat cada any. I he
après de qualsevol
sugerència que he rebut.
I he intentat innovar,
dins de les meues possibilitats.
P: El seu referent?.
R: El senyor Josep Otero
ens va ensenyar molt, a
mi i a molts.
P: Parli’m d’Otero?
R: Vivia molt el futbol,
amb gran caràcter. Era
un savi, vaig apendre
molt al seu costat,
durant tres anys com a
segon entrenador d’ell,
quan, a la vegada, jo
portava el filial.
P: Vostè a l’any 91 va fer
un viatge a Alemanya.
És així?
R: En la línia que comentava abans, sempre he
intentat i intento millorar. Vaig anar juntament
amb Juanjo Rovira a fer
un intercanvi amb entrenadors alemanys i allí
vaig aprendre que els
entrenaments havien de
ser treballant sempre
amb pilota. Ells estaven
més avançats. La realitat
és que el futbol ha canviat molt, i has hagut
d’adaptar-te i reciclar-te.
Així mateix, fa anys, tots

els dilluns, feiem un centre de tecnificació a
Masdenverge, a la
Ràpita i al Poble Nou,
amb Julià Garcia, tècnic
actual del Rubí. Jo l’ajudava. I també vaig apendre al seu costat.
P: Fa anys que també
col.labora amb tornejos?
R: Al Campus NikeAndorra, a la Copa
Danone i al MIC amb
Juanjo Rovira.
P: Un tècnic ebrenc
director del MIC.
R: Si, Juanjo sempre ha
estat un entusiasta i molt
treballador, amb moltes
idees. Ell ha progressat
amb molt de treball i lluita. I jo crec que no es
valora el que fa i on ha
arribat. El MIC és el
millor torneig de futbol
base del món i a Juanjo
mai se li podrà reconèixer tot el que fa i ha fet
per les nostres Terres.
P: Però primer que res
vosté va ser entrenador
seu al Bítem i ell no entenia que el deixés a la
banqueta en alguns partits...
R: Per molt que li expliques, un jugador mai
entendrà que no és titular, ni a Primera divisió ni
a Tercera regional. Quan
un arriba a ser entrenador si que ho entén. I
Juanjo, amb els anys, si
que va entendre-ho.
P: Sacrificis en 40 anys?.
R:
Si,
molts.
Principalment,
sacrifiques la família, els fills.
Però per això diuen que
el futbol és una droga.
P: Compensa?
R: Bé, com a jugador no
vaig guanyar diners però
com a entrenador, sí.
Però la compensació
més gran és quan algú
em saluda pel carrer perquè el vaig entrenar
quan era un crio i em
crida: "Sr. Lleixa"...
només per això ja val la
pena tot. Els nens que
entreno ara prefereixen
anar a un entrenament
que a un aniversari amb
altres amics. Això m’agrada i m’il.lusiona. Jo
els ajudo i els rectifico
amb el que crec que no
fan bé. I ells m’escolten i
s’esforcen en fer-ho.
Això és molt bonic.
P: Vosté a futbol va jugar
poc?.
R: La meva etapa d'amateur va ser en l'equip
desaparegut de la Penya

Barcelonista. Vaig jugar
set anys. Llavors hi havia
una reglamentació que
deia no podien jugar
tres jugadors de més de
30 anys i jo els havia
complert. I Miguel Alós
em va recomanar que
em fes entrenador, perquè m’agradava. I fins
avui, 40 anys entrenant
sense parar. Els darrers
entrenant als petits i fent
de delegat al primer
equip del Tortosa.
P: Quin és el secret per a
ser un bon entrenador?
R: Crear un bon estat
d'ànim en un col·lectiu,
en el que ha d’haver
serietat i disciplina.
Buscar tenir bons jugadors, que siguin bones
persones i saber-te
adaptar a ells i que ells
s’adaptin a tu. Si pots
aconseguir que hi hagi
un bon ambient dins del
vestidor, amb treball, es
poden assolir els objectius.
P: Serveix d’alguna cosa
un cessament?
R: Un entrenador, de
miracles no en pot fer.
De vegades cal fitxar
jugadors, i fer modificacions. Però el que passa
normalment és que és
més fàcil canviar a 1 que
11. I aquí està la història.
Potser és un cop d’efecte la primera setmana, i
hi ha vegades que canviar d’entrenador acaba
sent positiu, però, majoritàriament, l’equip que
té dificultats, és complicat que aquestes no li
tornin a aparèixer mal-

grat el relleu a la banqueta.
P: Molts entrenadors es
posen molt nerviosos en
els partits?
R: Sí, és que a la banqueta es pateix molt.
S’ha d’intentar estar serè
per pendre decisions,
però quan el partit o l’equip no va bé, la tensió
incrementa.
P: Vosté es posava nerviós?
R: Si. Ho vivia molt, i llavors si que cridava als
jugadors i protestava a
l’àrbitre. Era molt impulsiu. Però això s’entèn i
s’accepta, sempre que
sigui dins d’uns limits.
Amb el temps, tots
amics. Ara he de dir que
ja ho visc d’una altra
manera, més calmada. I
tinc una altra funció,
com a delegat que és la
d’estar al costat de l’àrbitre i evitar incidències
amb la responsabilitat
que té un delegat de
camp.
P: També coneix la soletat de l’entrenador?
R: Sí, com no. Com deia
Josep Otero, quan
guanyes tot són bones
cares. Però quan perds
ets el primer culpable.
P: Consells per a un futur
entrenador?.
R: Intentar fer un bon
equip. Tenir molta psicologia amb la directiva,
premsa, afició i jugadors.
Tenir també molta
constància i treball, i
dominar el que estàs
fent liderant i guanyantte el respecte del col.lec-

tiu.
P: I per a un de futbol
base?
R: Que transmeti. Que
ensenyi a gaudir del joc,
tant si guanya com si
perd. El problema principal del futbol base són
els pares. No tots, però
una àmplia majoria, i
l’entrenador de futbol
base ha d’estar preparat
per afrontar situacions
que van més enllà del
tema esportiu. I ha de
saber portar-les i resoldre-les.
P: Quants tipus de jugadors hi ha?
R: Físics, tàctics i tècnics.
A mi m'agraden els
intel·ligents...els
que
abans que els arribi la
pilota ja saben el que
han de fer. Ara al
Tortosa, per exemple, hi
ha jugadors com Arnau i
Chillon que se saben
col·locar en el lloc idoni
per marcar el gol. Els
jugadors que corren
molt no són tan bons
com els que pensen,
aquests són els millors.
Però també cal dir que
ha d’haver de tot en un
equip.
P: Consells per a un
jugador?.
R: No és fàcil jugar a futbol. A més del talent, ha
d’haver sacrifici, disciplina, i li ha d’agradar, sent
responsable i compromès, amb molta
implicació per lluitar per
millorar.
P: Per vosté, quina ha de
ser la base de l’equip?.
R: Com uns fonaments
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d'una casa. Un bon porter, un bon central, un
bon migcampista, un
bon davanter...la resta
dels joves aprenen amb
ells, no es pot posar a
gent de 19 anys perquè
tinguin responsabilitats,
ells es faran més bons
jugadors al costat d’una
columna vertebral que
apuntali l’equip amb
d’altres experimentats.
P: Com ha evolucionat el
jugador?.
R: Abans no es queixaven a la banqueta ara es
queixen de tot, es pensen que saben més que
tu. Des del massatgista
passant pel jugador i la
directiva, un equip de
futbol és la suma de tots
plegats, l'egoisme no
serveix per a res.
P: Els aficionats, comprenen un partit?.
R: Sí, cadascú a la seua
manera. Cada aficionat
faria una alineació, i el
plantejaria d’una forma
diferent. Es la grandesa
del futbol. Però l’entrenador ha d’escoltar sempre però no ha de deixar
que l’intoxiquen amb
segons quina mena de
comentaris que pugui
rebre.
P: Molts aficionats es
transformen en un
camp?.
R: És la seva expansió,
una transformació passional. Després vas pel
carrer i et trobes amb
persones que es transformen al camp i que en
la vida quotidiana estan
molt preparades, amb
estudis superiors. Tot i
que cada vegada passa
menys, al camp perden
les formes.
P: Com a delegat, i amb
la seua experiència, què
els diu als àrbitres?.
R: El delegat és el responsable i ha de fer costat als àrbitres ja quan
arriben al camp. Els has
d’ajudar i evitar que hi
hagin incidències. I valorar la seua funció.
Nosaltres hem pogut
perdre, però jo he felicitat a l’àrbitre quan ha
tingut una bona actuació.
P: Com són els àrbitres?
R: Ara estan més preparats físicament, i en tots
els nivells, a més de ser
molt joves. A la
Regional, antigament,
els àrbitres eren veterans
i tiraven molt cap a casa,

sabien el que feien. En
qualsevol cas, el principal
debat actualment està
en els criteris, cadascú
aplica el seu i això és el
més complicat, unificarlos.
P: En 40 anys, ha passat
por en algun camp?.
R: Si, al barri de
Montserrat de Reus, jo
entrenava al filial del
Tortosa. Hi havia un aficionat tot el partit amb
una navalla darrere meu;
el partit no es va acabar i
la federació va dictaminar que havia de jugarse sol per tirar un penal.
No ens vam presentar.
P: Creu que és una solució per al Tortosa pujar a
Tercera quan ara els
espectadors són la meitat?.
R: Crec que en aquestes
Terres som uns privilegiats amb els espectadors que van als camps
en comparació a la resta
de Catalunya. Pel que fa
al Tortosa, es deia que
perquè venien jugadors
de fora l'afició no acompanyaria, però veig cada
vegada més espectadors
al camp perquè, al fons,
la gent el que vol veure
és guanyar al seu equip.
Crec que tornant a
Tercera l'afició despertaria altre cop. Ara comencen a venir ja més futbolers que temporades
enrera no venien al
camp. No obstant,
penso que la ciutat de
Tortosa té un problema:
en els útlims anys s'han
perdut 1.000 llocs de
treball (LEAR, INDO...) i
no s’ha creat ni una
indústria. I això es nota
en tots els àmbits.
Antigament, era un goig
veure el camp ple. Sé
que això no es pot tornar a repetir però es pot
recuperar
l’ambient,
destacant la feina que
fan presidents i directives
en una època complicada per tirar avant el club.

PROPER:

XAVI CID

diarimés
ebre

ESPORTS

20

www.mesebre.cat

LES VINYES DEL CONVENT CB CANTAIRES TORTOSA (59-81)

EL CAP DE SETMANA PASSAT. A DELTEBRE

Una més i a seguir somiant
La visita de la vintena jornada
al S.E Sant Medir A, amb qui
en el partit d’anada només
s’havia guanyat de 6 punts a
casa, va tenir un començament molt ajustat amb un primer període de 24/26.
Sobre la marxa i amb un ajust
tàctic, l’equip aconseguia un
segon quart immens de 4/22.
La tornada a pista de Les
Vinyes del Convent C.B
Cantaires Tortosa a la segona
part, va ser una mica relaxada
quedant el tercer quart en
16/10 a favor del local. Ja en
l’ultima part de l’encontre, el
conjunt roig va posar el peu a
l’accelerador amb un 15/23
per al final per un total de 5981. Anotadors: Miro 27, King
12, Archimede 12, Domènech
10, Sorolla 6, Riverol 5,
Novovic 4, Galera 3, Fortuño
2. D’aquesta manera, l’equip

Més de 650 atletes a la Trilimit

diumenge

a

les

19.30h

Altres resultats:
Sots 25: CB Carme 63-47 CB
Cantaires Tortosa
Junior Masc.: CB Cantaires
Tortosa 64 - 53 CB Olesa.
Cadet Masc.: CB Cantaires 52
- 62 TGN Bàsquet "B".
Infantil masculi: CB Cantaires
57 - 71 CB Tarragona "B" 71
Pre Infantil Masc.: CB La Selva
52 - 60 CB Cantaires Tortosa
Mini: CB Cantaires Fem. 49 54 CB Alcanar "A".

posa la ment fixa en el següent
partit enfront el C.B Morell A,
al Pavelló de Ferreries el proper

Jornada tècnica
El CB Cantaires Tortosa ha
organitzat per al proper
Dimecres 20/4/2016 una jornada tècnica per als jugadors i
entrenadors dirigida per el
Sr. Miguel Lopez Abril, Exjugador del FCB Barcelona i
Entrenador Sup. de Bàsquet.

Handbol Amposta Lagrama: no ha pogut ser
PUCHI 28-25 C.H.AMPOSTA.Fins la penúltima jornada han
hagut opcions de poder aconsseguir la promoció, però no ha
pogut ser. Les noies de Mateu Castellà van lluitar com mai
per guanyar aquest partit, però errades als llançaments (4
penaltis errats) i decisions arbitrals més que dubtoses, van
condicionar. Cal destacar la intensitat i la lluita de tot l'equip
durant els 60 minuts i la aportació de Joanna Rieres (8 gols)
i Esther Juncosa (8 gols) que van mantenir fins als ultims
minuts l'esperança de poder aconsseguir la victoria.

FUTBOL FEMENÍ. PREFERENT

El líder guanya i el
Tortosa Ebre protesta (3-1)

El líder Sabadell es va imposar per 3-1 davant un Tortosa-Ebre
que va veure trencada la seva ratxa de cinc partits consecutius
sense perdre. Les locals es van avançar però Laia Ballester empatava. No va ser fins els darrers minuts del duel quan les vallenques
sentenciaven. El tècnic Xavi Subirats deia que "vam tenir opcions
fins als últims minuts, però per una decisió erronia de l'àrbitre
se'ns va allunyar el partit. No ens ho mereixíem i estic molt decebut per això. El col.legiat va decidir i ens va deixar sense oportunitat de buscar l'empat”.

DIUMENGE PASSAT

Mitja Marató de Tortosa
350 atletes van participar a la tercera edició de la Mitja Marató de
Tortosa, la cinquena prova del circuit SB Hotels Half Marathon
Series. Mohammed Sedrani i Estefania Guinovart (CA Runners
Tarragona) foren els guanyadors absoluts de la prova reina del
dia, la dels 21 quilòmetres, mentre que en els 10 quilòmetres es
van imposar Azziz El Jihaoui i Mireia Guarner (ATE).
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Deltebre fou l’escenari, per tercer any consecutiu, de l’esdeveniment Trilimit. Un acte que
va aplegar a més de 650 atletes i que va permetre dinamitzar l’economia del municipi. La
prova Half masculina, la més dura de les disputades, va estar clarament dominada per Jordi
Matos, amb més de 17 minuts d’avantatge
sobre el segon classificat, Jordi Torrejón. Pel
que fa les fèmines, Gina Brull es va proclamar
campiona amb una avantatge d’11 minuts
sobre la segona classificada, Alicia Sánchez. Pel
que fa la short, el primer classificat va ser Xavi
Queral amb un temps total de 2 hores i 18
minuts, seguit de Joaquin González, que ho va
fer amb 2 hores 20 minuts 16 segons. La classificació femenina en aquest prova la va encapçalar Eva González amb 2 hores 50 minuts i 3 segons.
Per la seua part, Enric Boldú, RAYOTEAM; cadet de 16 anys, va guanyar el triatló Sprint Trilimit.
Distàncies Sprint: 750 metres de natació a les fredes aigües del riu Ebre, 20 km en bicicleta per les
carreteres del delta i 5 km a peu pel municipi de Deltebre. Enric Boldú (a la foto) va encapçalar la cursa
des del primer sector i va fer en solitari la resta fins arribar a meta amb un aventatge de més de tres
minuts. Temps total 57min 56sg.

C VOLEI ROQUETES

Campionat de Catalunya, juvenil masculí
Gran cap de setmana de volei a Roquetes, amb la disputa de la Fase final del Campionat de
Catalunya de Categoria Juvenil masculí. El primer partit va ser el C.V.Roquetes contra el
C.V.Mundet. Partit que va perdre l'equip roquetenc, quedant d'aquesta manera ja eliminat.
Després, van jugar el C.V.Balàfia contra el F.C.Barcelona, i en aquesta ocasió, es va imposar el
Balàfia.Ja per la tarda, es van jugar les semifinals. Partit que van jugar el C.V.Mundet contra el
Sant Martí, i seguidament el Balàfia contra el Sant Pere i Sant Pau. Com s'esperava, els dos
equips que van passar a la gran final van ser el Sant Martí i el Sant Pere i Sant Pau, guanyant
aquests darrers. D’altra banda, el sènior masculí es va desplaçar en moltíssimes baixes al A.E
Aula, 3-0 amb parcials (25-10, 25-20 i 25-19). I l'equip femení, es va desplaçar al camp del
Vilafranca. Aquestes també van perdre per 3-1 (25-16, 25-21, 20-25 i 25-22).

A PAÜLS

Heras i Arcos guanyen la Trencacims
Com ja és tradició, la Trencacims de Paüls va
donar el tret de sortida a la matinada i amb un
camí de torxes que guiaven els corredors cap a
l’aventura que estaven a punt de començar.
Dissabte va ser el torn de la Ultramarató, 50
quilòmetres i 4000 metres de desnivell positiu, tot
un repte per als més de 170 participants que
s’endinsaven al Parc Natural dels Ports.
Mercedes Arcos, més coneguda com a “Messi
Arcos” es va endur el triomf en categoria femenina amb un temps de 7:32:52. En masculí Javier
Heras es va endur el triomf en aquesta prova firmant un crono de 6:40:30. Diumenge va ser el torn de les altres dos modalitats de la Trencacims.
Primer van sortir els participants de la de la Mitja Marató de 23 quilòmetres i 1932 metres de desnivell positiu. En femení es va endur el triomf Eli Gordon parant el crono a 2:49:28, seguida per
Silvia Puigarnau i Gemma Colomé (ATE). En masculí el més ràpid va ser Andreu Simó amb un
temps de 2:18:13. La marxa també va ser una prova multitudinària amb més de 170 participants.
La quarta edició de la Trencacims Paüls ha superat totes les expectatives, tant en el número de participants, de 300 any anterior a prop dels 600 aquesta edició, com en l’èxit de les quatre proves.

HANDBOL CLUB PERELLÓ

Segona jornada 2a Fase: victòria contra el S Joan Despí
A la segona jornada de la segona fase (play-off) d’handbol sènior femení Primera Catalana, grup
A, l’HC Perelló va guanyar a casa aquest passat dissabte el Sant Joan Despí B per 24-21. Després
de la derrota de la setmana passada, les locals van sortir activades, i es van acabar imposant, en
un partit molt competit.
A la segona fase s’enfronten vuit equips, dividits en dos grups, que lluiten per 3 places d’ascens
a Lliga Catalana. Els altres resultats van ser: La Salle Montcada 17-18 Les Franqueses, Handbol
Banyoles 28 - 15 Concòrdia Andorra i Coop. Sant Boi 22 - 19 H Palautordera.

EN UN MINUT

Més
notícies
*El proper diumenge, dia
17 d'abril, a partir de les
9 hores es celebrarà el II
Control oficial de la
Federació
Catalana
d'Atletisme a la pista d'atletisme de la ciutat de
Tortosa,
a
l’Estadi
Municipal.
*Dissabte es va celebrar
el
Campionat
de
Catalunya Infantil de
Judo. Del C Judo
Amposta, van participar
Eric en -66 Xavier en -50
i Isabel en -63. Eric va
guanyar tot el combats
quedant campió de
Catalunya continuant en
una línia magnifica de
cara
al
campionat
d’Espanya
Xavier va perdre 1/4 de
final contra Pau Sangenis
(que esta classificat pel
campionat d‘Espanya i
que va quedar-ne campió) la qual cosa el va fer
anar a la repesca on va
guanyar totes les rondes
(5) fins i tot la lluita pel
bronze quedant tercer.
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MÉS EBRE RECOMANA

Faves a la catalana

PROPIETATS DE LES FAVES
La fava és la llavor del fruit de la favera, vicia faba. De les faves se n’aprofita tot i si són tendres es
poden cuinar fins i tot les beines.
Les faves són una font molt bona de fibra i de vitamines com l’àcid fòlic i la vitamina C (fins i tot
quan són cuites). També contenen diversos minerals i unes substàncies denominades flavonoides, a
les quals s’atribueix un efecte de protecció cardiovascular.
Tot i ser considerada un llegum, l’aportació de proteïnes és menor que en altres varietats d’aquest
grup d’aliments.
A Catalunya la persona que troba la fava que hi ha dins del tortell de Reis ha de pagar-lo, però això
és sinònim de bona sort, tal com ho recull l’escrit que ho acompanya: “Si la fava tu has trobat, paga
el tortell sens recança i no perdis l’esperança, seràs afortunat”. Aquest costum té l´origen en una
celebració romana, on s’escollia el rei de la festa i se li entregava una fava. Posteriorment, la influència del cristianisme va fer-ho evolucionar cap el Dia de Reis amb el tortell.

INGREDIENTS:
• 2 kg. de faves tendres
• 4 cebes tendres
• 3 alls tendres
• 100 grams de cansalada viada
• 150 grams de botifarra de faves
• sal
• pebre
• oli d'oliva
• 5 fulles de menta
• aigua

• Posar al foc una cassola, millor que sigui de fang, amb una
mica d'oli, la ceba, els alls també tallats i fer un parell de voltes.
• Afegir la cansalada, les faves desgranades, sal, pebre i regar-les amb una mica d'aigua. Baixar la potència del foc, donar-hi un parell de voltes i tapar la cassola. De tant en tant,
remenar i tornar a regar les favetes d'acord al que necessiten.
• Quan ja estant cuites, afegir la botifarra tallada a rodelles i
uns 2 minuts més de foc.
• Tancar el foc i posar les fulles de menta, tallades petites, remenar, deixar reposar amb la cassola tapada perquè agafin
l'aroma.

PREPARACIÓ:
• Desgranar les favetes, tallar la ceba, la cansalada, la botifarra negra i netejar els alls tendres.

Bon profit!

Maridatge
Vi blanc jove

Temperatura: 10-12º
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20/3 al 19/4

Balança

CATALUNYA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El temps. Previsió

L’horòscop
Àries
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TERRES DE L’EBRE

22/9 al 22/10

TEMPERATURES
Potser hagis d’aclarir-te i ser més comprensiu
per millorar la teva vida sentimental. Respecte
a la teva salut, és molt important que sigues
reflexiu.

Avui els teus sentiments sortiran amb una
gran espontaneïtat. Et sentiràs especialment
sensible. Respecte a la teva salut, has de deixar un lloc per al descans.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Màxima

Mínima

22º 10°
MATÍ

PASSATEMPS

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

Avui, els teus sentiments en l’amor són intensos
encara que una mica variables. Respecte a la
teva salut, per poder millorar-la et convé mantenir una alimentació més equilibrada.

En les teves relacions de parella has de ser
més lineal, encara que tu no te n’adonis els
altres sí que perceben els teus canvis.
Respecte a la teva salut, busca la tranquil·litat.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui la teva actitud cap a la teva parella és d’una
gran energia. Et mostres molt positiu i sense
ganes de complicar-te la vida. Aprofita aquests
dies per posar en marxa nous projectes.

No busquis que tot sigui lògic en la teva vida
sentimental. Avui pots tenir una sorpresa.
Respecte a la teva salut, no donis importància
a certes coses externes.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Avui et vindrà de gust fer coses que et duguin
a viure altre tipus d’experiències sentimentals.
Per millorar la teva salut, necessites tenir més
diversitat en la teva vida diària.

Potser no sigui el moment adequat per comprometre’t. Potser necessites més temps.
Respecte a la teva salut, certes obsessions
les has de deixar enrere.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Si compleixes amb els teus compromisos
milloraràs la teva relació de parella. Respecte
a la teva salut, encara necessites recuperarte més del cansament acumulat.

Perquè les coses funcionin millor, has de viure
altres experiències amb la teva parella.
Respecte a la teva salut, oblida’t dels teus compromisos laborals.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Treu la teva sensibilitat, mostra’t tal com ets, i
escolta amb atenció el que t’ha de dir la teva
parella. Respecte a la teva salut , el teu millor bàlsam serà “deixa’t cuidar”.

És el moment que centris de forma concreta els
teus sentiments. El pitjor és que estàs estimant
una persona que no va amb tu o que realment no
és el que esperaves.

TARDA

NÚVOLS ALTS

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts, sobretot al matí al nord del país. Al centre del dia es formaran alguns núvols d'evolució diürna a punts de muntanya, sobretot
al Pirineu i al Prepirineu, i a la tarda arribaran alguns núvols mitjans pel terç oest.
Independentment, a punts del litoral hi haurà intervals de núvols baixos; seran més
nombrosos a la meitat sud del sector, sobretot fins a mig matí i de nou a partir del vespre.
Precipitacions
No s'esperen precipitacions.
Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes. Les màximes experimentaran
un ascens lleuger o puntualment moderat, malgrat que a la meitat sud del litoral i a
punts del prelitoral central i sud baixaran lleugerament. Les mínimes es mouran entre
els 1 i 6 ºC al Pirineu, entre els 4 i 9 ºC al Prepirineu, a la depressió Central, al prelitoral
i al litoral nord, i entre els 9 i 14 ºC al litoral. Les màximes oscil·laran entre els 16 i 21 ºC
al Pirineu, entre els 18 i 23 ºC al litoral central i sud, al sud de la Costa Brava i sector
central del prelitoral, i entre els 21 i 26 ºC a la resta.
Visibilitat
Visibilitat bona o excel·lent arreu. Tot i així, a punts del litoral serà localment regular per
la presència de boirines i algun estrat baix fins a mig matí i de nou a partir del vespre,
sobretot a la meitat sud del sector.
Vent
De matinada i a la nit el vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud al litoral. La resta del dia bufarà vent de component sud entre fluix i moderat, amb cops forts al litoral nord i al Pirineu.

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

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

112

DIVENDRES 15 D’ABRIL DE 2016
IMMOBILIARIAÑ

classificats

www.mesebre.cat

SERVEISÑ

RELAXÑ
OFERTA CATALANA
masajes relajantes completo 20 euros discreto
independiente.
664149258

COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LA SENIA HABITATGE
EN VENDA: XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda, parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-

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

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
Prim
Tel.
General
977576137
L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naútic.
Ampli aparador, sòl de parquet. Sala gran i despatx
bany. Tel: 670516520
TORTOSA
Casa en Venda de
dos plantes a la raval
de la llet (Tortosa).
160m2 amb cotxera,
tota exterior amb
terrasses, parquet climatitzat, xemeneies
de llenya als 2
salons, 3 Dormitoris
grans amb banys.
Tel. 670 268 632

AMPOSTA: ES VEN CASA
160m2 amb terrat de
60m2. Tel 628497420
MOTORÑ
SAAB 9-3 TDI, dièsel, 115
cv, any 1998, 248,000Km.
1950 €
Tel. 606 804 769

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

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

OCUPACIÓÑ

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

anunciar-te?

TORTOSA

Aquest és el teu
espai privilegiat de

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

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

Vols

PUBLICITAT
877 180 170

comercial@mesebre.cat

Tlf.680 968 290

No
t’ho pensis
més!

diarimés
ebre
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DIVENDRES 15
D’ABRIL
DE 2016

AVUI, A LES 22H A CANAL TERRES DE L’EBRE

Constància, disciplina i molta il·lusió
amb el millor contrafort:
LA FAMÍLIA

Isabel Carrasco

ACTUALITAT
L'equip de Més Personal s'ha desplaçat a Roquetes, concretament
al club de ball esportiu Making
Dance on ens esperava la família
Rosales.
El programa d'aquesta nit és un
reconeixement a l'esforç, la
constància i l'amor per part dels
pares i mares que fan que el somni
dels seus fills sigui una realitat.
Parlarem amb Nayara i Nassim, dos
joves de 17 i 15 anys respectivament, actuals campions de la copa
del món d'Holanda i
5è campions del món en la modalitat de wheelchair (cadira de
rodes). També conversarem amb
els pares, la Yolanda i el César, i el
seu
entrenador
l'Eduard
Casasampere sobre les nombroses
activitats, tant a nivell nacional com
internacional que estant duen a
terme aquests dos joves i com no,
de la seua participació al programa
de telecinco «Got Talent». Aquesta
nit a les 22h. Nassim i Nayara a
Més Personal. Us esperem!

Podem veure tots els programes al facebook de Més Personal i a la web de Canal Terres de l'Ebre, www.canalte.cat.
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