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Des d’avui divendres i fins el dia 9 d’abril

El càmping Port Massaluca, situat a l'embassament de la Pobla de Massaluca, fou l'escenari dimecres de la presentació de la vuitena edició de les Jornades Gastronòmiques del Corder de la Terra Alta (a la imatge). El certamen comptarà enguany amb la parP3
ticipació de 18 restaurants de 9 poblacions de la comarca.

Ports de la Generalitat promou un projecte
per impulsar el port de la Cala
com a motor econòmic del municipi

Avui és notícia

El projecte consta de dues actuacions a executar en dues fases i un pressupost total
entre les dues actuacions d’1,1 milions d’euros, inclosos en el Pla d’inversions 20142017 de l’Administració portuària.
P24

Tortosa. L’alcalde Ferran Bel aclareix que Amposta. Es projecten noves inversions
l’Ajuntament té l’obligació de fer el catàleg gràcies al tancament del pressupost en
positiu.
de vestigis franquistes i que el farà.
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Esports. La xertolina Ragna Debats,
campiona del món de raquetes de neu.
Triomf reivindicatiu per a l’esport català.
P14
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L'autobús de la polèmica

"Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin". I afegeixen: "Si neixes home, ets home. Si neixes
dona, ho seguiràs sent". Aquesta és la campanya que ha engegat el lobby ultracatòlic 'HazteOir' en fer circular amb
un autobús de color taronja amb aquest eslògan contra els drets dels menors transsexuals i ha posat en alerta les principals institucions dels Països Catalans. La indignació per aquesta campanya sobre la sexualitat i el gènere de les persones és generalitzada i a la xarxa ha causat crispació i malestar. Potser seria ara un bon moment per reformar d'una
vegada l'Ordenança de Publicitat per adaptar-la a la Llei general de publicitat i que es doti d'eines que li facultin prohibir campanyes que atemptin als drets humans.
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Estat de Benestar: canvi de
prioritats i sobirania
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L’estat de benestar és una de les dimensions clau configuradores de la societat,
també a Catalunya. El model de benestar és l’espai d’articulació institucional dels
drets socials. Es fa tangible per mitjà de polítiques que incideixen en la distribució de la renda, la qualitat dels treballs, l’accés als mecanismes bàsics de desenvolupament humà (educació, salut, autonomia, habitatge…), la garantia d’ingressos, la cobertura de necessitats bàsiques o l’atenció a situacions de vulnerabilitat. Cada estat de benestar expressa, duna banda, contextos socials: les polítiques es transformen quan ho fan les condicions estructurals (bases demogràfiques, tipus de llars, migracions, canvi tecnològic…) i quan ho fan els cicles
econòmics (bombolles immobiliàries, crisis financeres, caigudes d’activitat i ocupació…). Però els models de benestar són també, d’altra banda, l’expressió de
variables polítiques: valors i prioritats de les majories parlamentàries i de govern;
nivells de sobirania i capacitat col·lectiva de decisió; articulació del conflicte per
part de moviments socials. Avui a Catalunya l’estat de benestar es troba immers
en un escenari de canvi d’època; ha de fer front, també, als durs impactes socials
de la crisi; evidencia una lògica neoliberal; i està mancat dels graus de sobirania
necessaris. Deixant ara de banda els aspectes de caire més estructural, el nostre
estat de benestar, per tal de millorar substancialment, hauria d’adoptar una doble
dinàmica de canvi: cap a valors i prioritats diferents; i cap a la plena sobirania.
Valors i prioritats diferents. En un dels moments més durs de la crisi (2011),
Catalunya va restringir l’accés a la renda mínima d’inserció i va deixar sense protecció a milers de famílies altament vulnerables. Avui encara no ha desplegat l’article 24.3 de l’Estatut, que confereix el dret a una renda garantida de ciutadania.
El resultat és ben clar: en aquest àmbit, Catalunya se situa per sota de la mitjana de protecció de les comunitats autònomes de l’Estat. En el camp educatiu, va
deixar d’existir una política pública de suport a l’educació infantil de 0 a 3 anys,
mentre es manté intacte el finançament públic a l’escola privada elitista que
segrega per sexe. Les polítiques d’habitatge queden lluny de donar resposta a
l’emergència residencial, i Catalunya no s’ha dotat d’una política pròpia de regulació dels lloguers orientada a frenar la bombolla dels preus. I tot això succeeix
quan el nostre país se situa molt per sota de la mitjana europea en ingrés fiscal,
sense que s’hagi desenvolupat una estratègia tendent a reduir-ne la distància
amb l’activació de les competències assumides.
Necessitat de sobirania. Les limitacions fins ara esmentades de l’estat de benestar a Catalunya són el fruit de decisions adoptades pels governs. Amb valors i
prioritats diferents, en el marc de l’Estatut actual, s’haguessin pogut superar. Es
poden de fet superar: no hi ha cap obstacle estructural, més allà de la voluntat
de fer-ho. Però hi ha una segona dimensió, tant rellevant com l’anterior. Per tal
d’adoptar un model avançat de benestar, amb capacitat de respondre als reptes
de justícia social en ple segle XXI, Catalunya ha de ser sobirana, ha de deixar
enrere les dependències que atenallen la decisió sobre els principals àmbits de
política social. Podem considerar també alguns exemples. L’objectiu de l’ocupació de qualitat suposa capacitat de regulació de tots els vectors del mercat de treball, avui inexistent a Catalunya; l’objectiu d’una societat cohesionada implica
poder bastir un sistema propi de promoció de l’autonomia personal i atenció a la
dependència, sense cap mena de subordinació. El dret humà d’accés universal a
la sanitat a Catalunya no hauria de poder ser vulnerat per decisions de l’Estat. El
finançament de les polítiques socials, finalment, requereix d’instruments de sobirania fiscal sobre el conjunt de la riquesa generada, compatibles amb mecanismes de redistribució interterritorial.
En síntesi, perquè Catalunya pugui forjar un model de solidaritat col·lectiva
avançat, proper als països europeus de referència, cal un doble gir: prioritats diferents arrelades en valors de justícia social; i sobirania plena concretada en un
estat propi que disposi de totes les eines necessàries per ampliar l’horitzó d’allò
possible avui.

El primer cap de setmana d’abril Deltebre s’omplirà de Passió
tal i com ha anat fent des de fa 61 anys. És molta gent la que
ha passat pel saló parroquial de l’església de la Cava a veure
o participar en una funció de teatre feta pel poble i per al
poble. Personalment he tingut la sort de col·laborar- hi
durant nou anys (com vola el temps!) interpretant un dels
papers de l’obra. Probablement, benvolgut lector, pensaràs
que sóc un deltebrenc de la cava, o cavero dit ras i curt, i
catòlic esclar. Res més allunyat de la realitat, ja que sóc veí de
Jesús i Maria, i ateu, per a rematar. Per tant, fa nou anys
l’únic que em vinculava a la Passió de la Cava era la passió
pel teatre, ja que formava part de la companyia de teatre
amateur Delta Teatre, quan em van proposar d’unir-me a l’equip de voluntaris que cada any tira endavant la Passió.
Fruït dels prejudicis, probablement associats a l’edat però
que segur que compartia amb el més ancià del poble, pensava que seria l’únic amb aquesta condició social a la Passió de
la Cava. Aquests prejudicis són els que amb aquest escrit voldria esvair, ja que nou anys després, si alguna cosa he après
amb la Passió, és que la cohesió social al nostre poble, i a tots
els racons del món, ve moltes vegades de la cultura popular.
Per a Deltebre, un claríssim exemple és la Passió, on partidalencs i partidalenques, caveros i caveres, deltebrenques i deltebrencs, ens trobem per fer una funció única.
I no només és la identitat la que es difon dins la cultura, ja
que trobem ateus, agonòstics, creients i creients practicants
a la seva formació, però també ens trobem amb gent a l’atur
o gent que es preocupa sobre com arribarà a final de setmana, ja no a final de mes, i gent que no se’n preocupa tant, o
que fins i tot no se n’ha preocupat mai.
La cultura popular és l’eina cohesionadora que ens permet
fondre els orígens, els sentiments i les creences i formar un
aliatge d’una societat unida amb un projecte comú que quan
sap què vol fer es deixa d’excuses i es posa a la feina de
forma incansable fins aconseguir-ho.
Al cor del Delta de l’Ebre, alguna gent s’ha conjurat en mantenir una tradició de 61 anys i a més, millorar-la, modernitzar-la i apropar-la a tothom per tal que el poble se’n pugui
sentir orgullós.
Cal que com a societat mirem en atenció a totes aquelles iniciatives culturals i populars que sorgeixen de la gent que,
il·lusionada, es mou per afegir valor al seu poble i donar vida
a la gent que l’envolta. També cal però, que les nostres institucions no es girin d’esquena i que, lluny de voler monopolitzar aquestes iniciatives culturals, sí que els hi donin eines i
facilitats per tal que la gent voluntària que hi posa esforç i
dedicació puguin fer aquesta feina imprescindible en aquests
temps on cal que ens adonem que és responsabilitat de tothom millorar la nostra societat. Cal cultura popular per fer
més sòlida la cohesió social. No ens en podem rentar les
mans ni una vegada més.

Ricard Gomà, professor de Ciència Política de la UAB

Joan González Fabra

DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659

15.000 exemplars

MÉS EBRE
Direcció:
Isabel Carrasco
Direcció de continguts i redacció:
Michel Viñas
Disseny i maquetació
Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia
COL·LABORADORS
Edward Carter
Sergi Queral
Joaquin Celma
Rosa Vandellós Lleixà
EbreDrone
Ana Balart
Salva Balart
Publicitat:
publicitat@mesebre.cat
610 20 33 25
Administració:
Susana Maria
distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Mitjans Grup Més Ebre:
Canal terres de L’Ebre
(Canal 34 TDT)
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)
Tel.: 877 180 170
www.mesebre.cat
L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’editorial. Els articles de la secció d’opinió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus
necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO
SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

DIVENDRES 3
DE MARÇ
DE 2017

www.mesebre.cat

diarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE

Divuit restaurants de la Terra Alta participen a
les Jornades Gastronòmiques del Corder 2017
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CAMPUS URV

Premi Ciències
Mèdiques i de
la Salut

Des d’avui divendres i fins el 9 d’abril
El
càmping
Port
Massaluca, situat a l'embassament de la Pobla de
Massaluca, fou l'escenari
dimecres de la presentació
de la vuitena edició de les
Jornades Gastronòmiques
del Corder de la Terra
Alta, un certamen que
comptarà enguany amb la
participació de 18 restaurants de 9 poblacions de la
comarca. L'acte va ser
presidit per Carles Luz,
president del Consell
Comarcal, i va comptar
amb l'assistència dels
representants de les entitats organitzadores de les
jornades:
l'Associació
d'Empresaris d'Hostaleria
la
Terra
Alta,
de
l'Associació de Turisme
Rural de la comarca, els
consells reguladors de les
denominacions del vi i l'oli
terraltines, i el Consell

Comarcal. En el seu parlament, Carles Luz va destacar el fet que les jornades
d'enguany han variat el
seu calendari, ja que han
passat de celebrar-se als
mesos d'octubre
i
novembre al període de
març i abril. El canvi de
calendari respon al fet que
a la tardor coincidien
molts certàmens a la
comarca, la qual cosa
impedia que les jornades
gastronòmiques tinguessin més protagonisme.
Durant la presentació es
va projectar el vídeo
publicitari de les jornades
i, en finalitzar l'acte, es va
oferir una degustació de vi
dels cellers de la DO Terra
Alta i un tast d'oli de la
DOP Terra Alta, a banda
de la tradicional punxada,
a tots els assistents.
Les jornades tindran lloc

Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta, en l’acte de presentació.

del 3 de març al 9 d'abril,
i consistiran en menús
gastronòmics
amb
presència de carn de corder de la Terra Alta i ela-

boracions culinàries amb
productes de la mateixa
contrada acompanyades
de vi i oli de denominació
d'origen Terra Alta.

Dimecres va
fer-se la
Per a donar difusió al cerpresentació
de launa
tamen
s'ha editat
guiavuitena
on figuren
els restauedició

L’estudi Experiència de
la malaltia en la síndrome de Fibromiàlgia.
Anàlisi en un grup focal
amb teoria fonamentada, realitzat per un
equip d’infermeres del
campus Terres de l’Ebre,
ha guanyat la vintena
edició del Premi de
Ciències Mèdiques i de
la Salut de les Terres de
l’Ebre.
El premi està dotat en
1.500 euros. Les principals conclusions de l’estudi apunten que és
comú entre els pacients
de fibromiàlgia relacionar els primers símptomes de la malaltia amb
un “specific trigger”
(esdeveniment estressant).
O sigui, que l'estat emocional dels pacients va
vinculat a dolor i malestar.

“Tenim l'obligació de fer
el catàleg i pensem fer-lo”

Catàleg de vestigis franquistes
L'Ajuntament de Tortosa haurà d'elaborar-ne un per a determinar quins s'han d'eliminar

Paraules de Ferran Bel, alcalde de Tortosa

El jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha estimat parcialment la
demanda de l'advocat madrileny Eduardo Ranz contra la simbologia franquista de
Tortosa i el monument del riu Ebre. La sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, obliga l'Ajuntament de Tortosa a elaborar un catàleg de "vestigis relatius a la Guerra Civil
i la dictadura franquista", amb la col·laboració de les altres administracions competents, tot complint l'article 15.2 de la Llei de Memòria Històrica. També s'obliga
l'Ajuntament a "adoptar les mesures oportunes per a la determinació dels escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació personal o
col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura
que hagin de ser retirats". El jutge, però, no es pronuncia a la petició de Ranz de retirar "immediatament" el monument franquista del riu Ebre, malgrat que en consulta popular els ciutadans de
Tortosa escollissin mantenir-lo i reinterpretar-lo. El magistrat accepta que el monòlit no és propietat de
l'Ajuntament de Tortosa ni està situat en un espai de domini públic municipal però insisteix que un catàleg de
vestigis franquistes aclarirà si s'ha de retirar complint amb la normativa.

L'Ajuntament de Tortosa ha entomat l'obligació d'elaborar un
catàleg de vestigis del franquisme que, en compliment de l'article 15.3 de la Llei de Memòria Històrica, li reclama el jutjat
contenciós de Tarragona, responent a la demanda de l'advocat
madrileny Eduardo Ranz. L'alcalde Ferran Bel, s'ha mostrat
"satisfet" amb el veredicte del magistrat i ha defensat que no
perjudica la "línia de treball" que han iniciat per reinterpretar el
monòlit, seguint amb el dictamen dels veïns en la consulta
popular de l'any passat. Bel ha retret a Ranz que per via judicial
no hagi demanat explícitament la retirada del monument de
l'Ebre, que sí va demanar per la via administrativa. Així mateix,
el consistori ja ha iniciat converses amb la Generalitat, i ho farà
més endavant amb el govern espanyol, per elaborar aquest
catàleg que, segons el jutge, pot aclarir el futur del monument
d’acord amb la normativa.

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
ANUNCI

Exp. 247/2016

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió de data 24 de febrer de 2017, ha aprovat inicialmentl a relació de béns i drets afectats, corresponent a
l’expropiació de terrenys situats a l’Avinguda Generalitat, 40 (57), de la Sénia, ocupats per l’obertura i urbanització de l’Avinguda Generalitat.
De conformitat amb els articles 113 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i 211 del Reglament de
la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini d' un mes, mitjançant anunci que s’inserirà en el tauler d'edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.lasenia.cat), en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de la província, perquè els que puguin resultar afectats formulin les observacions
i reclamacions que estimin convenients, en particular en el que concerneix a titularitat o valoració dels seus respectius drets.
L’expedient es podrà examinar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament durant horari d’oficina, de dilluns a divendres, de 7.30 a 14.30 h.
La Sénia, 1 de març de 2017
L’alcalde
Joan Moisés Reverté
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Tortosa tanca el 2016 amb
«molt bons resultats»
Balanç de l’exercici pressupostari

L'Ajuntament
de
Tortosa ha tancat un
altre exercici pressupostari amb resultats que
confirmen la consolidació de la millora de les
finances municipals i
que avalen la gestió
promoguda pel govern
municipal durant els
últims anys. Segons
nota de l’Ajuntament,
les grans xifres del tancament així ho confirmen: el resultat pressupostari ajustat és de 1.995.087 euros, el romanent de tresoreria per a despeses generals suma 5.306.738 euros, l'estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents)
se situa en 9.633.790 euros, l'estalvi net en 3.457.715 euros i l'import destinat a
amortització -que assoleix nivells de rècord- ha arribat a 6.807.587, dels quals 1,2
milions s'han fet de forma anticipada. El període mitjà de pagament (PMP), un altre
dels indicadors clau de les finances de l'Ajuntament, cau fins als 25,99 dies. L'alcalde,
Ferran Bel, acompanyat del regidor d'Hisenda, Marià Martínez, i de la 2a tinent d'alcalde, Meritxell Roigé, ha presentat els detalls de la liquidació, els resultats de la qual
no ha dubtat a qualificar de "molt bons". Bel ha recordat que l'objectiu de rebaixar
el nivell d'endeutament per sota del que es va trobar quan va assumir per primera
vegada l'alcaldia, l'any 2007, està assolit. Això no vol dir, però, que "ara haguem de
tirar la casa per la finestra", ja que la voluntat continua sent "deixar les finances sanejades per als propers governs municipals, amb l'objectiu que tinguin marge de maniobra per continuar fent despesa". Foto: ebredigital.cat

Protegir la reproducció de l'àliga cuabarrada
Tancats al pas fins al juny senders del Perelló i Móra d'Ebre
Els Agents Rurals han tancat el pas per senders de muntanya de la Foradada, a la serra
del Boix dins del terme municipal del
Perelló, i de la Picossa, a Móra d'Ebre, per
protegir la reproducció de l'àliga cuabarrada, espècie altament protegida i en fort
perill d'extinció. Concretament, les restriccions, que s'apliquen des del passat 15 de
febrer i s'estendran fins als 31 de maig,
afecten els camins propers als nius de
cadascuna de les parelles que habita en
aquests paratges. Segons els Agents Rurals,
durant els últims anys la presència humana
a les proximitats dels nius hauria frustrat de forma decisiva l'èxit reproductiu d'aquests rapinyaires, un procés extremadament fràgil.

Fangoria a la Ràpita, el 5 d’agost
Entrades a la venda a Tradicionarius Tortosa, Amposta i la Ràpita
Partinando Show és un
producte que s'ha anat
consolidant any rere any
com una de les millors festes
multitudinàries
ambientades en la música i
espectacles dels anys 60,
70,80 i 90 principalment.
Des de l'any 2000
Partinando Show “és tot
un èxit, fruit de la passió
personal i una gran experiència musical. Es tracta
principalment d'una festa
/guateque per a tots els

gustos i edats”. Aquest
any, a més de les actuacions per les terres de
l’Ebre i el Nord de Castelló,
Partinando Show ens
sorprèn
amb
una
d’estel.lar, que fa més gran
la seua festa. La cita serà el
dia 5 d’agost, a l’estadi
Municipal de la Devesa de
la Ràpita, amb Fangoria +
Partinando Show. Des
d’aquesta setmana, ja es
poden adquirir les entrades a Tradicionarius, a

Tortosa (carrer Sant Blai,
12), Amposta (Avda.
Ràpita 4) i la Ràpita
(Gorria 7-9).

“Compra la teva
entrada abans del 31 de
març als Tradicionarius
Tortosa, Amposta i la
Ràpita o a
www.partinandoshow.com
i participa en el sorteig de
4 passis Vip per a
conèixer a FANGORIA”

www.mesebre.cat

Proposta per acollir una
fàbrica de vehicles elèctrics
Del PSC Tortosa

El PSC presenta una proposta per a que Tortosa sigui
candidata a acollir la fàbrica de vehicles elèctrics de
Tesla Motors a Europa.
“Tortosa i les Terres de l’Ebre han viscut un procés de
deslocalització industrial derivat de l’actual crisi i això
ha tingut amb un important impacte sobre el conjunt
de l’economia ebrenca que cal reactivar, per aquest
motiu dels del PSC presentem una moció que vol
atraure una important inversió empresarial per reactivar
l’economia i crear ocupació a la nostra ciutat i al territori”. Amb aquestes paraules el portaveu del grup
municipal socialista, Enric Roig, ha presentat la proposta de ciutat que portaran al ple en forma de moció per
tal d’atraure la implantació de la nova fàbrica d’automòbils elèctrics de l’empresa Tesla Motors a Tortosa.
A més ha fet una altra proposta de ciutat per impulsar
la construcció del nou pont al nord de Tortosa entre
l’horta de Pimpí i l’horta de Jesús.

Participació ciutadana per a la
confecció del POUM
A Deltebre

Aquesta setmana s’ha fet un pas més en relació amb
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
En concret, s’han iniciat les diferents sessions de participació ciutadana que han de permetre que els veïns i
veïnes de Deltebre puguin aportar el seu punt de vista
sobre com ha de ser el municipi del futur. En aquest
sentit, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat
que “la nostra voluntat com a equip de govern és que
la ciutadania tingui un paper rellevant en la presa de
decisions i en la construcció del Deltebre del futur”.
Per aquest motiu, l’alcalde ha manifestat que “no
podem iniciar un projecte tant rellevant sense comptar
amb l’opinió dels veïns i veïnes”.
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EN UN MINUT

Més notícies
*L'HOSPITAL DE LA
SANTA CREU DE JESÚS
ha finalitzat els treballs de
millora i reorganització de
diversos espais del complex assistencial, consistents en l'adequació d'una
ala de la primera planta
per a malalts de cures
paliatives. Aquesta obra
ha tingut un cost de
67.058 euros. L'alcalde
Ferran Bel va expressar la
seva satisfacció per la
feina que s'està fent a
l'Hospital.

*MOVEM TORTOSA a
través del seu portaveu a
l’ajuntament,
Jordi
Jordan, ha presentat la
moció que es tractarà al
proper ple municipal del
dilluns 6 de març. En
aquest
sentit,
Jordi
Jordan, feia referència a la
moció per impulsar polítiques feministes, pressupostos justos des de
l’àmbit del gènere i la
igualtat salarial entre
homes i dones, aprofitant
la propera data del 8 de
març. Per la seua part, la
regidora Cinta Galiana, ha
presentat la taula rodona
que es realitzarà el proper
dijous 9 de març a les 19
al Casal Tortosí amb el
títol “Micromasclismes,
eines per combatre’ls” i
que comptarà amb la
presència de les esportistes Julia Blasco i Alba
Ripoll, les periodistes
Anna Zaera i Marina
Pallàs, la professora de
secundària Laia Blanch i la
mestra
de
primària
Mónica Gorrita.
*FESTAST,
la
Fira
Alimentària de les Terres
de l'Ebre, que es celebrarà
de l'11 al 13 de març al
Pavelló Firal de Tortosa,
inclourà en aquesta edició
2017 activitats estretament relacionades amb el
lleure dels més menuts,
mitjançant una ludoteca i
uns monogràfics de cuina
que es faran a l'Aula
Festast.
*ACCIDENT: un cotxe va
sortir de la via a la c-12 a
Jesús, dimecres. Tot i l'aparatós accident, en què
no van haver-hi més cotxes implicats, la conductora va resultar ferida lleu.
D’altra banda, dissabte es
va accidentar un ciclista
en una sendera a Bítem.
Fou ingressat en estat
menys greu.
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*AMPOSTA: el portaveu
del
PSC
a
l’Ajuntament i també
provincial
diputat
Francesc Miró ha estat
elegit primer secretari
de l’agrupació socialista
d’Amposta pels propers
quatre anys. Miró i la
nova executiva han
obtingut el suport unànime dels afiliats. Pel
que fa a la nova comissió executiva, en destaca la continuïtat de persones que han assumit
responsabilitats polítiques importants com la
de l’anterior candidat
socialista a l’alcaldia,
Toni Espanya.
*LA FUNDACIÓ PROVOCANT LA PAU, liderada per Joan Reverté,
ha estat la guanyadora
del Premi Amposta
2016. Així ho ha decidit
el jurat, integrat per
membres dels mitjans
de comunicació amb
presència a Amposta.
L'entrega es farà la Nit
dels
Mitjans
de
Comunicació el proper
18 de març al saló de
plens de l'Ajuntament.
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Medalla d'Honor de
la Ciutat a la Fila
L’entrega es farà el dia 29 d’abril

El superàvit de més de 4 ME permetrà realitzar noves inversions

L'Ajuntament d'Amposta ha tancat el pressupost del 2016 amb un
romanent de tresoreria de 6 milions
d'euros i un superàvit de 4 milions
d'euros. Aquests resultats, li permeten una capacitat de finançament
de 3,6 milions d'euros. Uns diners
que, tal i com ha explicat l'alcalde,
Adam Tomàs, es destinaran a inversions financerament sostenibles,
d'acord amb la Llei estatal d'estabilitat pressupostària com "la segona
fase de l'enllumenat, que són uns
L’alcalde, Adam Tomàs.
900.000 euros, pluvials, una bossa
d'asfalt o la renovació del clavegueram del Grau i les Quintanes". Segons nota de l’Ajuntament, una altra dada significativa del tancament
pressupostari de l'any és la ràtio d'endeutament, que se situa en el 43%,
quan l'any passat aquesta xifra del 54%. "L'endeutament, però, no ens
preocupa, perquè tenim molt marge fins el 120% que permet la llei".
Sobre el superàvit, l'alcalde ha assenyalat que "tenir-lo és una anormalitat, el tenim perquè ens obliga l'Estat". "Nosaltres no volem superàvit,
volem posar diners al carrer", ha afegit. "Hem aconseguit posar al carrer
més diners, ja que s'han incrementat les subvencions i ajuts i s'han fet
més inversions", ha afegit l'alcalde. Tomàs també s'ha mostrat satisfet
amb la dinàmica que viu l'economia i el mercat labora d'Amposta. "S'estan començant a notar les polítiques d'ocupació que estem impulsant, ja
que ha baixat l'atur i aquesta baixada és superior a la mitjana de Catalunya", ha comentat Tomàs, "i ja tenim les primeres empreses interessades en les ajudes a la contractació".

Foto: Delta Produccions

El ple del mes de febrer ha decidit atorgar, per unanimitat, la
Medalla d'Honor de la Ciutat d'Amposta a la Unió Filharmònica,
que aquest 2017 celebra el centenari de la seva fundació. La
màxima distinció, que ja s'ha atorgat al Club de Futbol i a la Lira
Ampostina, s'ha entregat a la Fila pel paper dinamitzador inqüestionable que l'entitat ha tingut en la vida social i cultural
d'Amposta durant els seus cent anys de vida, "exercint també un
paper cohesiu entre generacions de la nostra ciutat". "Tanmateix,
és una de les bandes de música de referència a tot el país i compta, a més, amb una escola des de la qual forma músics de gran
nivell". Tal i com va explicar l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs,
l'entrega de la Medalla d'Honor de la Ciutat a la Fila es farà el 29
d'abril, en el marc del concert inaugural del centenari, que just
rememorarà els cent anys del seu primer concert.
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Deltebre considera "insuficient"
l’aportació per fer front als temporals
L’Estat invertirà 1.3 ME a tota la demarcació tarragonina

L’eurodiputat Ramon Tremosa, amb l’alcalde Lluís Soler va visitar les zones afectades.

L’eurodiputat Ramon Tremosa ha visitat aquest dissabte les zones més afectades i
ha anunciat que sol·licitarà a la Comissió Europea la necessitat d’actuar urgent si
l’estat espanyol no inverteix més. El govern de l’Ajuntament de Deltebre ha expressat la seva insatisfacció davant l’anunci del govern de l’estat espanyol d’invertir
1.300.000€ a les costes de la província de Tarragona. Una xifra que l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, ha qualificat com a “insuficient” atès que l’informe tècnic que
contempla el propi ajuntament, a partir dels darrers temporals de desembre i gener,
xifra la inversió a realitzar en més de 3.300.000€. En aquest sentit, Soler ha afirmat
que “una vegada més, Deltebre i el delta de l’Ebre segueixen oblidats i menyspreats per part del govern de l’estat”. L’alcalde ha afirmat que “atenent als informes
realitzats pels tècnics, amb aquesta aportació econòmica no podrem solucionar cap
de les reclamacions que hem estat realitzant des del consistori”. Així, l’alcalde ha
recordat que “més enllà de la regeneració de les platges afectades, Deltebre necessita urgentment el dragatge de la bocana del riu, la reobertura de l’accés al Fangar,
el canvi de passarel·les de platja de Riumar i, evidentment, un pla d’acció contra la
regressió que permeti contenir la costa”. Soler tampoc s’ha oblidat de “la regeneració de la línia de costa en les diferents propietats que s’han vist afectades, així com
desaigües, camins i zones de cultiu d’arròs”. Tremosa ha qualificat la situació de
“dramàtica” i ha detallat que “estem davant d’una situació límit que necessita l’atenció per part de totes les administracions competents”.

Deltebre assumirà el
cost per obrir la
bocana del riu

Premi
Emprenedoria
2017

Deltebre reclama des de fa gairebé
un any el dragatge de la bocana i ja
ha demanat autoritzacions per ferlo. Els darrers informes del Ministeri
han estat desfavorables i aquesta
mateixa setmana els serveis tècnics
del consistori els han esmenat per
retornar-los. "És una qüestió de
prioritat política", ha manifestat l’alcalde Lluís Soler que confia parlar
del projecte de la bocana i d'altres
que afecten camins i propietats privades en una reunió sol·licitada fa
setmanes al Ministeri i que encara
no té data. "Ens diuen que ho tenen
en compte i que aviat ens donaran
dia", ha explicat. A l'espera de la
trobada on l'Ajuntament vol aprofundir en un pla d'actuacions a mig
i llarg termini, Deltebre espera que
Costes actuï de manera immediata a
les tres platges afectades, i que el
Parc Natural no posi obstacles.

El ple del Consell Comarcal del Baix
Ebre ha aprovat. la convocatòria del
Premi a la Emprenedoria 2017.
Aquest guardó, concedit anualment
per la institució comarcal, pretén
fomentar l’esperit emprenedor i
innovador en el món de l'empresa, i
potenciar les oportunitats de negoci
al Baix Ebre. El premi a
l'Emprenedoria té una dotació
econòmica de 1.000 euros i inclou
l’assessorament tècnic i el suport
logístic dels tècnics del Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre
Innova.
De l'àrea de Serveis a les Persones,
s'ha aprovat el cost que correspon a
cada ajuntament de la comarca
integrat en la xarxa de serveis
socials per a la prestació del Servei
d’Atenció Primària, el Servei
d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) i el Servei d'Ajuda a Domicili
durant l’any 2017.
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Inversió de 250.000 euros al passeig
marítim del port de la Ràpita
La urbanització ha de donar continuïtat a la façana marítima

Josep Caparrós i Joan Pere Gómez a la visita d'obres.

El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, acompanyat de l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, va visitar dilluns les obres d’urbanització que s’estan
fent en un tram de gairebé un quilòmetre al passeig marítim de la Ràpita. L’actuació
ha de reforçar la integració del port amb el municipi, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la mobilitat dels vianants. El projecte té un import de 250.000 euros,
d’aquests 200.000 euros estan inclosos en el Pla d’inversions 2014-2017 de
l’Administració portuària, i els 50.000 euros restants els posa l’Ajuntament de la
Ràpita per arranjar un tram del municipi que hi ha en el passeig. L’actuació tindrà un
termini de dos mesos i es preveu que finalitzi el mes d'abril. La urbanització comprèn
les zones de ponent i ribera del port de la Ràpita, en un tram que va des de la vorera d’entrada al moll comercial fins a la Marina Sant Carles. El gerent de Ports va dir
que “el projecte ha d’impulsar la integració del port amb el teixit urbà”. A més, va
afegir que “les obres donen continuïtat a la façana marítima i reforcen la mobilitat
dels vianants i els itineraris de connectivitat entre el port i el municipi”.

L’actuació té un termini de dos mesos i
es preveu que finalitzi a l’abril

Creació de dues noves borses de treball,
al Consell Comarcal del Baix Ebre
Aprovada en el ple
El ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre
ha aprovat les bases
reguladores per a la
creació de les borses
de treball d'administratius i de tècnics de
l'àrea
d'activació
econòmica i programes
d'ocupació.
L'objectiu és disposar
de candidats per a
cobrir, en règim de
contractació laboral
temporal, els llocs de
Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre.
treball vacants i substitucions necessàries per a la prestació dels serveis esmentats. D’altra banda, el plenari
també ha donat llum verda al conveni de col·laboració amb el Centre Associat de la
UNED a Tortosa per fomentar l’accés a la cultura i el coneixement de les persones
majors de 55 anys. L’ens comarcal becarà els alumnes d’UNED Sènior per contribuir a
finançar el cost de la matrícula i, a la vegada, cedirà els espais propis de la institució
per a les activitats relacionades amb aquesta iniciativa o amb l’activitat general del
centre associat de la UNED a Tortosa.
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Més notícies
*MÓRA D’EBRE va celebrar aquest dissabte la
tradicional
rua
del
Carnaval 2017 pels principals carrers de la població, amb la participació
de 1.200 persones disfressades, agrupades en
comparses i carrosses.
* DURANT LES DARRERES SETMANES, les
alumnes que durant els
mesos de novembre i
desembre van realitzar el
curs de contacontes
organitzat pel Consell
Comarcal de la Ribera
han estat posant en pràctica els coneixements
adquirits a diferents centres educatius de la
comarca i a la biblioteca
de Móra d'Ebre.
*EL SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL
COMARCAL DE LA
RIBERA D’EBRE organitza, un any més, la convocatòria
del
Premi
Llibresebrencs.org
de
relats curs a Internet, que
enguany arriba a la tretzena edició.
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La Ribera d’Ebre invertirà
1,25 MEUR al voltant del GR-99
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L'endeutament municipal
centra l'atenció
Durant l’últim ple de Móra d’Ebre

Gràcies a un ajut FEDER
El Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre ja fa temps
que treballa en la línia de
donar valor, rehabilitar i
promocionar turísticament
el seu patrimoni natural,
cultural i històric al llarg
del GR-99 i el riu Ebre en
el seu pas per la comarca.
En aquest sentit, i gràcies
a un ajut del Fons Europeu
de
Desenvolupament
Regional (FEDER), entre el
2017 i el 2020 s'invertirà
1.250.000 euros en diferents projectes que conflueixen en aquest mateix
objectiu.
Així, el projecte "Ribera d'Ebre: camí de sirga, cami de riu" contempla actuacions que
van des de la creació de nous punts d'informació turística fins a l'adequació de trams
de camí que connecten el GR-99 amb altres punts d'interès, passant per millores en
la façana fluvial o la construcció de passeres per a vianants. Unes inversions que es
faran directament des de set municipis: Riba-roja d'Ebre, Ascó, Vinebre, la Torre de
l'Espanyol, Móra d'Ebre, Móra la Nova i Miravet. A més, també s'inclouen arranjaments generals en el recorregut del GR-99 i altres subrutes, així com un pla de manteniment dels punts més crítics de l'itinerari.
El projecte també detalla una proposta de "video mapping" que servirà per promocionar els aspectes turístics més rellevants de la Ribera d'Ebre.

Subvenció del Consell Comarcal de la Ribera
Atorgat a l’Ajuntament de Móra d’Ebre

La Junta de Govern Local del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre, en data 18 d’octubre de
2016, va acordar atorgar a l'Ajuntament de
Móra d’Ebre una subvenció de 6.007,00 €, per
a les obres de manteniment i millora dels
camins del Madarraig, de l’Aiguamoll, dels
Travessos i del Transformador, dins el seu programa d’arranjament i millora de camins municipals 2016. Aquest programa és fruit del conveni de col.laboració i coordinació entre l’ens
comarcal i la Diputació de Tarragona que hi
aporta els recursos econòmics.
Aquesta subvenció cobreix el 59 % del cost de l’actuació, sent la resta a càrrec de
l’Ajuntament.
Les obres s’han iniciat aquesta setmana i es realitzaran en un termini d’un mes aproximadament.

L’endeutament municipal de Móra d’Ebre
va encendre els ànims
al ple ordinari de
febrer. La qüestió va
arribar al torn de
precs i preguntes.
El regidor d'Hisenda,
Sixte Melchor (CiU)
va preguntar a la
regidora Cinta Agné
(ERC) sobre una
publicació d'ERC en què qüestionava la reducció que
ha experimentat el deute municipal en els darrers anys.
Segons Melchor, la publicació indicava que durant els 5
darrers anys la reducció del deute municipal es limitava
a 918.000 euros quan en realitat “la reducció va estar
de més de 3.000.000 d'euros”. Aquesta intervenció va
generar un intens i llarg debat entre Sixte Melchor
(CiU), i les regidores d'ERC Cinta Agné i Mònica
Amorós. Les republicanes van indicar que havien extret
les xifres del portal de transparència de l'Ajuntament, a
la qual cosa Melchor va replicar que en l'esmentat portal hi ha també les liquidacions dels pressupostos en
què es constata que la reducció supera els tres milions
d'euros. El regidor d'Hisenda va repartir als grups de
l'oposició un informe on s'explica l'abast de la reducció
del deute municipal durant els darrers cinc anys, ratificat per Secretaria, que avalen les xifres de l'equip de
govern.

Primera residència del Litterarum 2017
Divendres dia 10 de març
La primera residència de la Fira d'Espectacles Literaris d'aquest any, el Litterarum
2017, posarà a treballar junts l'escriptor Màrius Serra i el músic Dani Alegret, el teclista d'Els Amics de les Arts. Litterarum els ofereix estretir vincles i crear junts a partir de
la simbiosi de dues disciplines artístiques, la literatura i la música, i gestar un projecte
de nova creació inspirat gràcies al riu Ebre i l'entorn patrimonial i paisatgístic de la
Ribera d'Ebre. Serra i Alegret tenen el repte de crear cançons a partir de la narrativa.
El proper divendres, 10 de març, al vespre, la Llibreria Bassa de Móra d'Ebre, obrirà
al públic la trobada entre el músic i l'escriptor. L'acte serà conduït per la directora de
la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs.
Les residències del Litterarum 2016 "van demostrar que la literatura sumada al talent
i la inspiració vora l'Ebre" és sinònim de resultats "amb qualitat assegurada". L'any
passat es va posar a treballar a quatre mans el poeta Jordi Llavina, autor de la trilogia 'Vetlla', 'Contrada' i 'Matí de la mort', i el músic David Carabén, cantant i ànima
de les lletres del grup Mishima, i també la poeta Maria Cabrera, i la cantant Bikimel,
com es coneix musicalment Vicky de Clascà.
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Jornades per la Pau
Federico Mayor Zaragoza
A l’Ampolla, demà dissabte

Per al 2017
*MÓRA LA NOVA ha
organitzat un seguit d’actes per avui divendres, 3
de març, per a solidaritzarse amb les persones que
pateixen una malaltia
greu, poc freqüent i que
afecta un nombre reduït
de gent. La regidora de
Serveis
Socials,
Eva
Vallespí, ha explicat que
tot i que el Dia Mundial
de
les
Malalties
Minoritàries se celebra el
dia 28 de febrer, “hem
cregut que tindríem més
quòrum un divendres
tarda-nit per a solidaritzarnos amb aquests malalts i
fer presents les seves
necessitats a la resta de la
societat, que en bona
mesura depenen de tenir
fons per a la investigació.
Al nostre poble tenim una
jove afectada per una d’aquestes malalties”.
*HORTA: diumenge dia 5
de març tindrà lloc la
caminada popular Horta
Florida. La sortida serà a
les 9 h del matí a la plaça
Catalunya.

El departament d’Agricultura ha aprovat
el Pla de lluita contra el cargol poma que
s’aplicarà fins a l’octubre de 2017 (collita
de l’arròs) i una nova Resolució amb
mesures obligatòries també per a l’any
2017. Així ho ha confirmat la directora
general d’Agricultura i Ramaderia, Teresa
Masjuan que també ha explicat que tant
les actuacions del Pla com les mesures de
la resolució han estat validades per la
Comissió Tècnica del Cargol Poma, que
està integrada pels arrossaires del delta
de l’Ebre, les comunitats de regants, les
organitzacions professionals agràries, les
cooperatives, el Parc Natural del Delta de
La directora general d'Agricultura i Ramaderia,
l’Ebre, Seo/BirdLife, l’ADV de l’Arròs, el
Teresa Masjuan.
cos d’Agents Rurals i l’IRTA, a més de
representants del DARP i del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
La directora ha subratllat que totes aquestes mesures estan encaminades a eradicar
totalment la presència del cargol poma en la zona de l’hemidelta dret i a controlar i contenir el cargol a l’hemidelta esquerre. Masjuan ha recordat que aviat farà un any que la
Generalitat va reclamar al Ministeri aquest aclariment sobre les competències i que ja és
necessari tenir una resposta pe poder ser més eficients en la lluita del cargol poma a les
Terres de l’Ebre. Com a novetats en el pla d’aquest any estan el control dels moviments
dels planters d’arròs, que es fan en ocasions entre els agricultors per a les parcel·les pròpies i que poden ser una font de propagació del cargol, i el control de la higiene de la
maquinària agrícola, tant la de Deltebre, que es desdoblarà, com la millora del punt de
neteja del marge dret, ubicat a Amposta. Aquesta neteja serà obligatòria durant tota la
campanya. Pel que fa al marge dret, queda totalment prohibit captar aigua del riu Ebre
sense l’autorització prèvia del DARP. La Conselleria ha anunciat la posada en marxa, els
pròxims dies, d’un ampli Pla de comunicació adreçat als agricultors.

Trens Dignes convoca una concentració
Demà dissabte, a l'estació de Móra la Nova
La Plataforma Trens Dignes a l'Ebre i el Priorat ha convocat una concentració per
demà dissabte (10.30h) a l'estació de Móra la Nova per exigir millores a la línia R15. Entre d'altres mesures reclamen que s'estableixi una nova freqüència matinal en
direcció a Barcelona –on actualment hi ha un buit de quatre hores-, l'eliminació dels
nous horaris que oficialitzen els retards –fins a 150 minuts al dia- o la reobertura de
l'estació de Móra la Nova, com a central del nord del territori i amb capacitat intermodal. Segons ACN, la concentració, que s'adreça tant als usuaris de la R15 com als
representants socioeconòmics i polítics del territori, vol posar l'accent també en la
necessitat de crear l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les Terres de l'Ebre i
la necessitat de mantenir operativa la línia més enllà del possible desdoblament de la
R14, que podria acabar concentrant el pas de mercaderies. La Plataforma ha celebrat
el quart aniversari fent un balanç positiu de les reivindicacions dutes a terme.

L'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla ha organitzat per demà dissabte, 4 de març, la 6a edició de les
Jornades per la Pau Federico Mayor Zaragoza, aquest any
sota el títol 'La tragèdia dels refugiats'. L'activitat, que s'iniciarà a les 9.30 hores amb la benvinguda de Francesc
Arasa, alcalde de l'Ampolla, i d'Ernest Plans, coordinador
de les jornades, compta amb la col·laboració de
l'Ajuntament de l'Ampolla, l'Institut Català Internacional
per la Pau i la Càtedra Unesco de Filosofia per a la Pau.
El programa consta de quatre ponències.
La primera tindrà lloc a les 9.45 hores i porta el títol 'En el
Periple: La vida en aïllament, el bloqueig de l'individu i
l'Estat a la Mediterrània', a càrrec de Mario Pons, guionista, director i productor audiovisual.

Ajudes a famílies en risc d’exclusió residencial
Roquetes va comptar amb més resolucions favorables
L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Baix Ebre ha gestionat durant el 2016 un total
de 425.000 euros en concepte d’ajuts a famílies de la comarca en risc d’exclusió residencial per garantir el seu dret a l’habitatge. El servei de borsa d'habitatge, que gestiona el Consell Comarcal del Baix Ebre, va incrementar el 2016 en un 5,60 per cent
els expedients d’ajuts al lloguer als municipis de la comarca (a excepció del de
Tortosa, que disposa de borsa pròpia). De les 339 sol·licituds de prestacions per al
pagament del lloguer tramitades, 123 van ser renovacions i 216 expedients de la
convocatòria per a nous perceptors de 2016. Dels 339 expedients presentats sumant
les diferents línies de renovació i nous perceptors, 288 van comptar amb resolució
favorable (84,95%). De mitjana, l’ajuda mensual s’ha situat en 129,57 euros.
Pel que fa a la distribució per municipis, Roquetes amb 111 resolucions favorables va
ser la població del Baix Ebre que més ajuts va rebre, seguit de l'Ametlla de Mar (70),
Deltebre (39), l'Aldea (27) i el Perelló (14).
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Modificació del contracte de l’obra
de remodelació de l’Ajuntament
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Programa de
Competitivitat Empresarial
D’Alcanar

De Santa Bàrbara
*L’EXPOSICIÓ “MACHISIRULOS Y SIRULOS”
s’inaugurarà aquest diumenge 5 de març a Lo
Pati-Centre d’Art Terres
de l’Ebre, a Amposta, de
l’artista Berta Canela,
seleccionada a la Sala
d’Art Jove 2016, en la
modalitat paisatge.
*CONSELL COMARCAL
DE LA RIBERA: el ple va
aprovar el plec de clàusules administratives i la licitació que regiran el contracte
d’arrendament
amb opció de compra de
la nau, propietat del
Consell, ubicada al carrer
Emprenedors, polígon del
Molló, parcel·la 8, de
Móra la Nova i Tivissa.
L'import de l'arrendament és de poc més de
6.000 euros al mes (sense
IVA), i durant el primer
any hi haurà una bonificació del 50%. El lloguer
s'establirà per un període
de 10 anys, i s'oferirà una
opció de compra per
1.017.000 Euros a partir
del setè any.

La corporació municipal de Santa Bàrbara va aprovar, en la sessió plenària, la modificació del contracte de l’obra de remodelació de l’Ajuntament. L’alcalde de Santa Bàrbara,
Alfred Blanch va recordar que, en un principi, “es va pressupostar la primera fase de les
obres per un import total de 321.000 euros. Gràcies a la rebaixa feta per l’empresa es
va acabar adjudicant per 240.000 euros. Amb l’estalvi aconseguit i l’assessorament dels
arquitectes encarregats de supervisar l’obra, es va prendre la decisió de destinar la
diferència a executar-ne la segona fase. Com que amb aquella quantitat no’n va haverhi prou, ara, el que va fer el nostre ajuntament per cobrir l’increment, va ser aprovar desviar aquests 21.000 euros dels 150.000 que tenia previst destinar enguany per emprendre la tercera fase de l’obra”. El punt va ser aprovat per majoria amb els vots del PP i
CiU, mentre que EP i va votar en contra.
Segons La Plana Ràdio, amb els 130.000 euros restants, Blanch deia que “enguany
s’emprendrà la tercera fase de les obres de l’antic ajuntament”.

“Èxit espectacular del Carnestoltes 2017”
A l’Aldea
Des de la regidoria de Cultura de l’ajuntament de l’Aldea es valora com a
“èxit espectacular el Carnaval”. La
participació més gran de la història de
l’Aldea tenia lloc aquest passat dissabte, amb 32 carrosses i comparses que
van omplir d’alegria, color i confeti l’avinguda Catalunya i el pavelló poliesportiu. Albert Borràs, regidor de
Cultura: ”tot gràcies als aldeans i
aldeanes per la seua col·laboració,
dedicació i esforç”.

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, i Jordi Monfort,
regidor d’Empresa, Ocupació i Comerç, han presentat la
IV edició del Programa de Competitivitat Empresarial,
impulsat per l'Àrea de Desenvolupament Local de
l’Ajuntament d’Alcanar, amb l'objectiu de contribuir a la
millora de la competitivitat del teixit productiu del municipi. Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre
l’Ajuntament i el teixit empresarial local, que mitjançant
diferents taules de treball ha posat de manifest les seves
necessitats formatives. Tanmateix, compta amb la implicació i el suport de docents de primer nivell que han contribuït de manera decisiva en el disseny de la vintena d'accions que inclou la programació. La principal novetat del
programa d’enguany són el conjunt d’accions dirigides a
millorar la competitivitat del sector citrícola, fruit de la
col·laboració amb l'Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) i l'Escola Agrària d'Amposta.

Conveni entre CaixaBank i el Col.legi d’Advocats
Per a potenciar la competitivitat del sector
CaixaBank i el Col·legi d’Advocats
i Advocades de Tortosa han signat
un conveni de col·laboració que
posa a l’abast de tots els col·legiats
una àmplia oferta de productes
financers de l’entitat en condicions
avantatjoses. L’objectiu és potenciar la competitivitat del sector
gràcies als avantatges oferts als
membres del Col·legi. L’acord ha
estat subscrit pel degà de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats i d’Advocades de Tortosa, Xavier Faura, i el director d’Àrea de
Negoci de CaixaBank a l’Ebre, Enric Damau.
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ARTISTA

José Chapellier

Isabel Carrasco

« L'emoció feta art »
ACTUALITAT

Nascut a Chênée, Lieja el 1946,
José Chapellier es considera un
home fet a si mateix, un autodidacta que no recorda el seu pas
per l'Acadèmia de Belles Arts.
Artista prolífic de renom internacional, José Chapellier sol
perdre's per les nostres terres
on com ell diu, «li donen energia i inspiració». Porta molts
anys dintre del món de l'art on
ha experimentat i investigat
diferents tècniques. Ens sedueix
la tècnica que el defineix: «l'églomisé». La base és una mena
de metacrilat o plexiglàs, on es
requereix començar pel final, és
a dir, la signatura, per després
anar afegint diferents capes fins
a arribar a l'última, la definitiva,
la que ell vol expressar. No és
una tècnica fàcil, ja que es tracta d'una mena de malabarisme
que sempre està en harmonia
amb els materials i els colors.
Aquesta tècnica, que no admet
errors ni modificacions, aconsegueix en les mans de l'artista
uns acabats rics amb força i
colors, envoltats d'energia i
forta personalitat. No en va la
seua obra forma part de nombroses col.leccions publiques i
privades. Madonna, Sting,
Prince, Mickael Jackson, John
Lennon, Clint Eastwood, Elton
John en són uns dels privilegiats.
José Chapellier ha passat per
les nostres terres per aportar
unes pinzellades de color al restaurant JALOA, que es va inaugurar ahir a Els ReguersTortosa, on aviat exposarà part
de la seua obra.

Poden veure l'entrevista a la nostra web:
www.mesebre.cat
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L’Ascó rebrà la
Pobla
L’Ascó va perdre diumenge al camp del Figueres (20). Un partit que es va decidir a la segona meitat
després que la primera fos
igualada, amb poques opcions clares pels dos equips.
A la represa, els asconencs
van anar de menys a més i
quan millor estaven, van
rebre l’1-0. El partit s’havia
obert i més va fer-ho amb
el gol gironí. Els ebrencs
van tenir l’opció per empatar però no van transformar-la. I del possible 1-1,
es va passar al 2-0 a la sortida d’un córner.
Amb la derrota, l’Ascó és
ara quart, seguit de prop
pel Sant Andreu, cinquè, i
també per la Pobla de Mafumet, que és setena a nou
punts de l’equip de la Ribera d’Ebre. Per tant, diumenge, el filial del Nàstic
pot cremar el seu darrer
cartuxt per tenir opcions
d’entrar a la promoció. Per
aquest motiu, el derbi és
força important i és que
una victòria de l’Ascó tindria doble valor i deixaria
un rival ja molt distanciat a
la taula, a més que li permetria seguir en places de
promoció d’ascens a la Segona B.

ESPORTS

Convidats:
JORDI PÉREZ
(PRESIDENT CF
AMPOSTA) I XAVI CID
(TÈCNIC CF CAMARLES)
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RAQUETES DE NEU: “NO VAN DEIXAR-LA COMPETIR AMB CATALUNYA”

Ragna Debats: campiona del món
L’atleta, establerta a Xerta, va competir amb Holanda i va lluir l’estelada com a protesta
Aquest cap de setmana, en un
esport habitualment minoritari en
què Catalunya té selecció pròpia
reconeguda, les raquetes de neu,
la xertolina d'origen holandès
Ragna Debats s'ha proclamat
campiona mundial. Fins aquí tot
normal, però l'anomalia arriba
quan Ragna Debats es veu obligada a competir amb Holanda perquè, segons informa Catalunya
Ràdio, la Federació Internacional
de Raquetes de Neu ha vetat la
participació catalana a les seves
competicions internacionals. Un
veto que ha sorprès a tots els
esportistes catalans de raquetes de
neu, perquè fa més d'una dècada
que competeixen internacionalment. Ragna Debats sí que ha
competit al Mundial, però no pas corrent per Espanya. Ha aprofitat la seva doble nacionalitat i ha
corregut amb Holanda. Per reivindicar la que considera que és la seva selecció, Catalunya, ha fet
la cursa amb una diadema de roba al cap amb una estelada... i ha guanyat.
Foto: Unilateral.

CAMARLENC QUE VA JUGAR A 1A DIVISIÓ

Homenatge
a Josep Bellés

ANIVERSARI

Pàdel de Champions al
Colors Roquetes
Les millors jugadores del món

Minut 91 a
CANAL TE
Diumenge, a les 22.30 h,
en directe, MINUT 91, a
Canal Terres de l’Ebre.

www.mesebre.cat

Josep Bellés, únic camarlenc que ha jugat
a la Primera divisió de futbol, va ser un dels
guardonats per l’Agrupació Barça
Jugadors, el passat dia 25 de febrer, en
l’acte que es va celebrar a l’avant-llotja del
Camp Nou amb motiu del 58è aniversari
de la seva fundació. A la foto, Bellés apareix amb els exjugadors del FC Barcelona,
Josep Maria Fusté, Ramón Alfonseda i el
directiu Silvio Elias.

De Xerta al cel
Dissabte passat estava sopant amb
un entusiasta de l’esport, amant de
les curses i que al dia següent, diumenge, feia a Cambrils una mitja marató. Ell em va comunicar la notícia
de que Ragna Debats havia estat
campiona del món de raquetes de
neu. Gran notícia. I una gran satisfacció per a l’esport ebrenc i per al sacrifici, esforç i progressió de Ragna Debats, xertolina d’adopció. L’esport
ebrenc toca el cel, amb una esportista que rep un premi
al seu recorregut esportiu.
Un altre tema és el polític, que va envoltar la prova,
degut a que va existir un veto per competir amb Catalunya, quan si que s’havia pogut fer anteriorment. Ragna, d’origen holandès, va tenir la possibilitat de competir amb Holanda. Però portava sentiment català i xertolí,
com va mostrar-ho amb la seua diadema de roba. La
meua opinió és que l’esport mai s’ha de barrejar amb la
política, tot i que malauradament no es pot evitar. Però,
en aquest cas, una decisió extraesportiva no va privar
d’un èxit per aquesta esportista establerta a Xerta i que
s’afegeix al llistat d’ebrencs il.lustres reconeguts a nivell
mundial. Felicitats per tot, Ragna!. Ets un orgull per a
Xerta i per a les Terres de l’Ebre.

L’opinió de Joaquin Celma.
El Móra la Nova, entre els
10 millors de Catalunya
A Catalunya hi ha 911 clubs que competeixen en categoria amateur i només 8 estan imbatuts. De 2a catalana:
Sabadellenca; de 3a catalana: Parets i Tossa i de 4a catalana: Corró d’Amunt, Manlleu B, Torregrosaa, Vilassar i
el Móra de Nova. Aquest equip només participava en
Campionat d'Aficionats i s'inicia en competicions en la
temporada 72/73, quan només existia un grup a la província de Segona regional. El C.At Móra la Nova és un
clàssic de 3a catalana amb 22 campanyes en aquesta
categoria i 13 a 4a catalana. L'èxit d'aquest equip, a més
d’estar consolidat per la categoria, és el bon ambient al
vestidor i el sacrifici. Es manté gran part del bloc de la
passada temporada amb un míster, Lizaso, un gat vell de
les banquetes amb 17 anys gairebé sense pausa a Falset,
Batea, Olímpic, Pinell i ara a Móra la Nova. Aquest club
ocupa el lloc 49è de la província i 24è de les nostres
terres si ens basem en les classificacions des de 1941.
Felicitats a aquest club que té un gran grup de jugadors,
un mister excel.lent i un president apassionat i engrescador, Marc Parra. A hores d’ara, són equip de Tercera
catalana amb un 99% de possibilitats. Curiosa estadistica: gairebé tots els equips que descendeixen de 3a catalana tornen ascendir novament un any després. Va passar-li al Pinell, S. Jaume, Vilalba, Olímpic, Campredó i
Corbera.
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2A CATALANA. TORTOSA-BATEA I AMPOSTA-CAMARLES, ELS DERBIS PER DIUMENGE

Torna la competició
Després del descans, aquest cap de setmana torna la competició. A la Segona catalana, el líder Tortosa rebrà
el Batea, conjunt que per primer cop visitarà el Municipal Josep Otero en partit oficial, per enfrontar-se al primer equip roigiblanc. El Tortosa, amb set punts d’avantatge respecte el segon classificat, buscarà una nova
victòria per apuntalar el seu bon moment. El Batea, que porta tres triomfs seguits, intentarà sorpendre. Miguel torna a la convocatòria pels de la Terra Alta, amb els que va ser baixa Kiko, que deixa el futbol per lesió.
Maikel i Cristino són dubte per al Tortosa. D’altra banda, el partit de la jornada es disputarà a Amposta, on els
locals, segons a la taula, s’enfrontaran a un rival en plena ratxa: el Camarles. Els ampostins han empatat quatre dels darrers cinc partits. El Camarles no ha perdut fora i fa 15 jornades seguides que no perd. Per als camarlencs, el derbi és una ocasió per enganxar-se a la segona plaça i tenir opcions de lluitar per ella. En aquesta línia, el Gandesa, que ha sumat 16 dels darrers 18 punts, tindrà com objectiu vèncer l’Hospitalet i esperar
el resultat d’Amposta per també poder connectar-se i disposar d’opcions per la segona plaça. La Cava, per la
seua part, amb quatre victòries seguides, intentarà al Catllar fer un punt i seguit per continuar progressant.
L’Ulldecona, necessitat, hauria de puntuar al camp del Reddis.

Una formació del Camarles, d’aquesta temporada.

TERCERA CATALANA

DAVANTER DE LA RAPITENCA

Ivan Páez, a l’Amposta

Gran pas del Santa Bàrbara, en guanyar a Corbera (0-3)

Ivan Páez, jugador de la Rapitenca, ha fitxat amb l’Amposta. També es baixa a la Ràpita Filipe Oliveira que va
incorporar-se recentment procedent del Paiporta. Semblava
que Ivan Páez podia anar a
l’Aldeana. Cal dir que entre els
dos clubs, Rapitenca i Aldeana, han hagut converses per establir un conveni de col.laboració i tenir vincles de cara la temporada vinent. En qualsevol
cas, és un tema que està en estudi i que s’ha d’acabar de decidir. Páez, però, s’ha decantat per anar a l’Amposta.

Dels partits de recuperació disputats el cap de setmana passat, el Santa Bàrbara va obtenir un triomf amb doble valor en la
seua visita a Corbera (0-3). Doble valor per ser un rival directe en la lluita per fugir de les places compromeses de la taula. Otero, de penal, va marcar el 0-1 i a la represa, Roda i Marc Baiges, en un minut (60 i 61) van sentenciar. El Santa agafa aire i el
Corbera, per la seua part, veu frenada la seua progressió. Joel Martorell, tècnic del Corbera, manifestava que “vam començar
bé, tenint diverses ocasions i controlant el joc davant d’un Santa Bàrbara que estava ben posat. Amb els minuts, nosaltres vam
baixar la intensitat i ells van crèixer avançant-se arran d’un penal molt clar. A la represa, vam sortir a buscar l’empat i vam pressionar. Però a mesura que passaven els minuts, el nostre domini es va diluir i el Santa Bàrbara va marcar el 0-2. Acte seguit va
venir el 0-3 i ja no vam poder reaccionar, tot i tenir algunes opcions. Victòria merescuda del Santa Bàrbara en un partit que era
molt important i en el que, en general, no vam estar a l’altura”. Robert Cantó, del Santa Bàrbara, deia que “primera meitat
bastant oberta, amb ocasions pels dos. Amb els minuts, més arribades nostres fent amb un penal clar el 0-1 que fou clau, poc
abans del descans. A la represa, vam marcar aviat el 0-2 i, poc després, el 0-3 que va decidir. El partit es va trencar i si bé ells
van disposar d’un parell d’oportunitats, nosaltres també vam tenir-les a la contra. En general, bon treball dels jugadors conscients que la victòria era molt important i destacar que van assolir-la”.

TRIOMF CONTRA L’OLÍMPIC I 15 PUNTS

El Godall vol salvar-se
El Godall va vèncer l’Olímpic en partit de recuperació i,
amb dues victòries seguides, té 15 punts i s’acosta a la zona
de permanència, que ara té a quatre. Un gol de Xescu en
temps afegit va valdre el triomf per a l’equip del Montsià (21). Guillem Cana va fer l’1-0 a la primera meitat mentre que
el morenc Soriano empatava abans del descans.
Joan Subirats, tècnic del Godall, explicava que “aviat els
vam tancar al seu camp i, en un córner, Guillem Cana va fer
l’1-0. Vam tenir altres ocasions clares, amb un pal, però no
vam marcar el segon gol i Soriano, en una de les poques
arribades de l’Olímpic, va empatar. A la segona meitat vam
jugar amb molta intensitat i vam pressionar molt, generant
bones opcions. No obstant, el gol no va arribava i no va ser
fins a darrera hora quan Xescu va creuar una pilota i va marcar el 2-1. Victòria curta i penso que no havíem d’haver patit perquè vam ser superiors i vam merèixer guanyar més còmodament. És cert que l’Olímpic va presentar nombroses
baixes, fins i tot alineant juvenils, però nosaltres també en
teníem com Ramon, Royo o Fidel. Triomf important perquè
ens enganxa en la lluita per la permanència”.

4A CATALANA. ELS DE LIZASO VISITEN DEMÀ EL TIVENYS

El Móra la Nova amplia l’avantatge com a líder
El líder Móra la Nova va guanyar a Benissanet (1-2) en partit recuperat i, es
distancia a set punts del segon i a tretze
del tercer. Per tant, gran pas per l’ascens.
Cal dir que va patir per guanyar a Benissanet. Els locals van marcar l’1-2 i van insistir fent patir a un Móra la Nova que
amb el 0-2 no va saber decidir.
Fatarella i Ginestar van empatar a dos
gols. El partit es va suspsendre al seu dia
per la tempesta amb l’1-0 al marcador
(25’). Es va reempendre i la Fatarella va
marcar el 2-0. Però el Ginestar va remuntar, empatant a dos. Segons Àngel
Guiu, tècnic de la Fatarella, “vam afrontar el partit amb moltes ganes i en els minuts que es van disputar de la primera
meitat ja vam tenir opcions. A la represa,
Arnau va marcar el 2-0 i, tot i que llavors
ens vam acomodar i el Ginestar va fer el

2-1, penso que a la contra vam tenir
ocasions per sentenciar. No vam fer-ho i
ells, aprofitant una altra indecisió defensiva nostra, van establir el 2-2. Malgrat
això, vam reaccionar i van haver-hi dues
situacions clares per haver marcat el 3-2.
Estic content del partit però l’empat em
va deixar un sabor agredolç perquè per
ocasions mereixiem més”. Segons Poley,
del Ginestar, “els 20’ que quedaven de la
primera meitat van ser d’escalfament
pels dos, ni uns ni altres vam tenir opcions. A la segona meitat, nosaltres vam
tenir-ne un parell i ells cal dir que també.
Una errada nostra va suposar el 2-0,
d’Arnau, que no perdona en aquestes
jugades. Com és habitual els darrers partits vam refer-nos i Bertolin i Àlex Domènech van empatar. Vam arriscar jugant
amb dos centrals i llavors ells van tenir

dues opcions claríssimes per haver guanyat. Nosaltres també en vam disposar.
Partit bonic amb ocasions pels dos i, per
això, l’empat va ser just i meritori per les
nombroses baixes que tenim”. L’Ametlla
va vèncer el Tivenys (2-0). Segons David, delegat del Tivenys, “a la primera
meitat, tot i el vent en contra, vam estar
bé i vam tenir dues opcions clares. A la
represa, l’Ametlla va utilitzar 3 jugadors
del primer equip perquè agafin minuts
en sortir de lesions. I dues individualitats
d’aquests jugadors van decidir”. Per últim, el Camarles va golejar a Bot (0-5). El
seu tècnic, Santi Forastero: “ens va sortir
tot perfecte, vam marcar aviat dos gols
gràcies a la bona feina defensiva i l’eficàcia al contraatac. I, en general, vam fer
un partit molt complet, ferms en defensa i efectius en les ocasions”.

El Catalònia és segon, en vèncer a l'Aldea (1-2)
Dijous passat, en partit de recuperació, el Catalònia va vèncer al camp de l'Aldeana (1-2) i ara, amb els mateixos punts que els aldeans, és segon a la taula. L'Aldeana és tercer.
El golaverage particular és favorable als de la Santa Creu. Els jesusencs van afrontar el partit amb la lliçó ben apresa: forta pressió a l'Aldeana a la zona ampla i a la seua zona
d'iniciació de joc. I els aldeans al primer temps no es van trobar còmodes. El Catalònia va tenir més el control del partit, ja a la primera meitat. I es va avançar en el marcador
arran d'una falta. Pilota penjada i la defensa aldeana que no va tancar bé, deixant una segona opció al Catalònia que va aprofitar-la. Rematada al pal i del rebuig, Carlos Ferreres
va marcar el 0-1. A la represa, la dinàmica va ser la mateixa si bé els jesusencs ja no van pressionar amb tanta intensitat. L'Aldeana va poder fer un pas avant i el partit va obrirse. Els visitants, amb Jordi Tomàs, van tenir una ocasió. Però la més clara va ser per al local Àlex Alegre, sol davant de Juanjo, porter del Catalònia. De l'empat es va passar al
0-2, acte seguit. Pèrdua de pilota de Dani Fluixà, de l'Aldeana, en zona de creació. Cosido, avançat com a carriler i molt actiu en aquesta nova ubicació, va fer la jugada del partit assistint a Cristian Arasa que va establir el 0-2. El Catalònia es va defensar amb molt d'ordre i l'Aldeana, minvada d'efectius, va intentar-ho amb més cor que cap. I va ajustar el marcador amb un llançament de falta magistral del rapitenc Marc Garcia. Era l'1-2. Però, malgrat els intents desesperats dels aldeans, no va haver-hi opció per empatar.
L'Aldeana s'ha estancat en els darrers partits. Però és que cal destacar el gran nombre de baixes que disposa, afegides a les que té des de l'inici de temporada i agreujades amb
la lesió de Didac. Robert López per feina no va poder jugar dijous. El Catalònia, per la seua part, va fer una bona sensació. La lluita per la promoció, amb el líder la Sénia ja distanciat, està més oberta amb aquest resultat en el partit de recuperació disputat a l'Aldea.
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA (31-32). DIVISIÓ D’HONOR PLATA

Camí de fer història altre cop

Massa adversitats per a l’Amposta

Les Vinyes del Convent CB Cantaires arribava a l’encontre amb les idees molt clares sobre
l’ADT, un equip molt perillós amb individualitats de jerarquia. Per la qual cosa, calia ser seriosos en la defensa i contundents en atac. L’equip tortosí s’enduia el primer període 30/22
mentre que el Torreforta guanyava el segon
quart 21/25. S’arribava al descans 51/47.
Els visitants feien mal amb el seu jugador estrella Dorsey en els desajustos d’emparellaments en els tirs exteriors. Al tercer quart, l’equip de roig va realitzar ajustos defensius en la
seva estratègia i els resultats es veurien en la
resta del matx. Els de Tarragona se van veure
bloquejats i l’equip tortosí trobava una fortalesa en la defensa que li permetia jugar alegres
per poder córrer una i altra vegada, sumant-hi a més a més, l’encert en tir exterior. D’aquesta manera s’acabarien els darrers quarts 21/13 i 28/14. Un “big three” lideraria a un gran
Cantaires: 21 punts de Joel Kindred, 20 punts de Killiam Riverol i 18 punts de Sandy Díaz,
per a tancar la 18ena jornada arribant a les tres xifres 100 - 74. Una victòria que ha d’omplir d’energia per a preparar la visita a un gran Salou, per reforçar la situació actual i poder
jugar la promoció d’ascens. Altres resultats: Senior Territorial: El Carme Basquet 67 - CB Cantaires 64; Infantil masc.: UE GAUDI 84-39 CB Cantaires
Foto: Ferran Almendros

Derrota inesperada del CH Amposta davant el Mislata (31-32). Una altra primera
part per oblidar. Fins el minut 20 el partit
fou igualada, però a partir d'aquí, amb lesions momentànies d'Alba Simón i de Loreto, les indecisions en defensa foren aprofitades pel Mislata qui va agafar aventatge al
marcador, arribant al descans amb un 15 a
20 preocupant. La segona part, amb el marcador sempre en contra, es va continuar
amb la tónica de la primera, afegint algunes
decisions arbitral desencertades i petits detalls que van fer que l’equip ampostí no pugués
acostar-se al marcador fins els darrers minuts quan la reacció ja fou insuficient per puntuar.
La limitació actual, amb els baixes, ha minvat un equip que s’allunya de les primeres places. Proper partit, contra l'O.A.R Gracia. D’altra banda, aclarir que el president Xavi Simón
serà delegat federatiu provincial si Fort guanya les eleccions.
Altres resultats. LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENÍ: FELMAR BM.LA ROCA 33-35
C.H.AMPOSTA CASA DE FUSTA.

Ingrid Pino, or a l’Estatal de clubs de cross curt
L'atleta de Benissanet, Íngrid Pino, ha deixat enrere
la lesió que la va mantindre apartada de la competició
tres mesos. Així ho va demostrar a l'estatal de clubs de
cross a camp obert, on l'equip del FC Barcelona Promeses, al que pertany Ingrid, es va penjar l'or. Informació de Jesús Ferrando a ebredigital.cat.

TWIRLING. DIES 11 I 12 DE MARÇ

Semifinal Catalunya Sud

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior de Primera s’imposa al Blume (0-3)
El sènior masculí de primera catalana, es va desplaçar al camp de la Blume. 0-3 amb parcials (20-25, 19-25 i 24-26). El sènior de segona catalana, es va desplaçar al camp del
Cometa Bellvei. 3-2 amb parcials (25-19, 24-26, 25-15, 22-25 i 15-13).
El sènior femení va visitar el camp del Mataró. 1-3 amb parcials (11-25, 12-25, 25-21
i 19-25). El cadet masculí, es va desplaçar al camp de l'Institut Anna Gironella Mundet.
1-3 amb parcials (25-21, 23-25, 19-25 i 22-25). El cadet femení va desplaçar-se a la
pista del Montagut. 3-2 amb parcials (24-26, 16-25, 25-21, 26-24 i 15-6). Per últim,
l'infantil femení va rebre a l'Hospitalet "B". Tot i fer un gran partit, derrota davant el
lider per un ajustat 2-3 amb parcials (26-24, 19-25, 22-25, 26-24 i 8-15).

AL DANCE WORLD CUP SPAIN A BURGOS

Resultats destacats
de la jove companyia Jas Dansa
Amb 1.411 alumnes, 51 escoles i 975 coreografies, es va celebrar
els dies 17, 18 i 19 de febrer al Palau de Congressos i Auditori Fòrum Evolució de Burgos el Dance World Cup Spain. La Jove Companyia Jas Dansa, representada per les alumnes Sol López, Aina Carrasco, Laia Arbó, Iris Bernaltes, Amanda González, Ainara Bort,
Berta Vilar, Rita Prats, Laia Girbes, Montserrat Anguera, Júlia Gamarra, Maria Martínez, Elsa Betalú i Jasmina González, va
aconseguir 4 medalles d’or, 1 medalla de plata i 3 medalles de bronze, assolint, així, la classificació per a la Gran Final Mundial del Dance World Cup que es celebrarà a la ciutat alemanya d’Offenburg del 23 de juny a l’1 de juliol del 2017, amb la
participació de més de 45 països i 12.000 participants.
L’experiència del Dance World Cup Spain 2017 Burgos fou molt enriquidora i positiva per a tot el grup i el treball de les
entrenadores, Judith Subirats, Anna Subirats i Tatiana Garci. El proper cap de setmana del 3, 4 i 5 de març participaran al
concurs de dansa Anaprode 2017 a la ciutat de Mollerusa i “on esperem que els resultats siguin, com a mínim, tant bons
com aquests o millors”.

CICLISME

Èxit de participació en la cursa ciclista Trofeu Decathlon-Memorial Pedro Franco

Els propers dies 11 i 12 de març, tindrà lloc al pavelló de
Ferreries, el campionat de twirling Semifinal Catalunya Sud.
Un cap de setmana de molta activitat i molt important per
als clubs, per a la seua classificació. Per tant, dues jornades
intenses i decisives per a les atletes.

Alexander Evutshenko de l’equip rus
Lokosphinx es va imposar en la quinta edició de la cursa social Trofeu DecathlonMemorial Pedro Franco de ciclisme en ruta.
Segons informa Jesús Ferrando a Canal
Terres de l’Ebre i ebredigital.cat, èxit de participació per a la prova organitzada per la
Penya Ciclista Baix Ebre, que demà dia 4 de
març organitzarà una vetllada en pista al
velòdrom municipal de Tortosa. Els russos es
van adjudicar el títol per equips, completant
el podi el Megabici-Tecafric i el Ciutat de
Reus.
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Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

Equip
1. Olot
2. Peralada
3. Vilafranca
4. Ascó
5. S Andreu
6. Terrassa
7. P Mafumet
8. Figueres
9. Palamós
10. Santfeliuenc
11. Granollers
12. Muntanyesa
13. Jonquera
14. Vilassar
15. Europa
16. Cerdanyola
17. Castelldefels
18. Manlleu
19. Sabadell
20. Júpiter

Torna l’activitat
Torna la competició,
aquest cap de setmana.
A la Quarta catalana,
l’Ebre Escola és sisè a la
taula.

Una formació de l’Ebre Escola,d’aquesta temporada.

Equip

RESULTATS
CLASSIFICACIÓ

J
27
27
27
27
26
27
27
26
26
27
27
27
26
27
27
27
27
27
27
27

G
18
18
13
12
12
11
8
8
9
8
10
8
7
7
7
7
6
4
5
4

E
7
3
8
10
6
8
13
11
8
11
4
7
9
9
9
7
9
14
9
10

Segona catalana

Primera catalana
RESULTATS

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

P

22a jornada, Primera catalana
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CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

27a jornada, Tercera divisió
P
2
6
6
5
8
8
6
7
9
8
13
12
10
11
11
13
12
9
13
13

GF
52
52
39
37
37
35
34
28
34
32
36
25
12
26
18
30
23
23
26
22

GC
23
17
27
24
31
23
32
29
40
30
37
35
17
33
28
41
33
39
43
39

P
61
57
47
46
42
41
37
35
35
35
34
31
30
30
30
28
27
26
24
22

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

Castelldefels-Palamós
Granollers-Sabadell
S Andreu-Jonquera
Terrassa-Peralada
Muntanyesa-Vilafranca
Cerdanyola-Olot
P. Mafumet-Manlleu
Figueres-Ascó
Vilassar-Júpiter
Europa-Santfeliuenc

PRÒXIMA JORNADA
Sabadell-Palamós
Jonquera-Granollers
Peralada-Sant Andreu
Vilafranca-Terrassa
Olot-Muntanyesa
Manlleu-Cerdanyola
Ascó-P Mafumet (12h)
Júpiter-Figueres
Santfeliuenc-Vilassar
Europa-Castelldefels

Tercera catalana
RESULTATS
P

22a jornada, Segona catalana

Equip

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

RESULTATS
P

22a jornada, Tercera catalana

1. Santboià

21 40 25 41

1. Tortosa

22 47 15 56

1. la Sénia

22 68 30 54

2. Balaguer

21 38 21 40

2. Amposta

22 41 12 49

2. Catalònia

22 54 25 46

Partits recuperació

3. S Cristobal

21 32 22 38

3. Valls

22 39 24 45

3. Aldeana

22 50 28 46

Aldeana-Catalònia

1-2

4. Almacelles

20 41 19 36

4. Cambrils U

22 42 16 44

4. Ampolla

22 59 28 43
Corbera-S Bàrbara

0-3

5. Reus

20 39 29 35

5. Gandesa

22 34 15 42

5. Rem Bítem

22 44 25 41

22 40 21 41

6. Alcanar

22 44 36 38

2-1

21 33 23 33

6. Camarles

Godall-Olimpic

6. Vista Alegre

7. Reddis

22 46 45 32

7. Olimpic

22 44 44 33

7. S Ildefons

21 33 27 32
8. la Cava

22 31 37 31

8. Roquetenc

22 38 44 31

8. Rapitenca

21 29 26 31
9. Vendrell

22 30 24 30

9. Perelló

22 33 33 31

9. Lleida

20 28 26 29

10. Hospitalet

22 37 39 26

10. S Jaume

22 41 57 30

10. Viladecans

21 23 20 29

dissabte (4-3-17)

11. Alpicat

21 30 37 27

Alpicat-Balaguer (16h)

12. Vilanova

21 28 42 27

13. Vilaseca

20 26 34 25

PRÒXIMA JORNADA

11. Batea

22 38 52 24

12. Ulldecona

22 26 42 22

Segur-Torredembarra (17h)

13. Segur

22 33 45 22

Vendrell-Cambrils U (18h)

Morell-St Ildefons (17h)
diumenge (5-3-17)
Rubí-Santboià (12h)

PRÒXIMA JORNADA

14. Roda Berà

22 29 28 20

14. Igualada

20 33 40 22

Viladecans-Vista Alegre (17h)

15. Torredembarra

22 23 39 18

15. Suburense

21 26 31 22

Suburense-S Cristobal (17h)

16. Riera

22 21 49 15

Reddis-Ulldecona (16h)

21 19 38 13

17. Morell

21

7 45

Igualada-Almacelles (17h)

2

Reus-Lleida (17h)

17. Catllar

22 24 54 14

18. Salou

22 17 41 14

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

Equip

GF GC

1. M. Nova

72

16

60

2. Arnes

70

23

53

3. Amposta

60

24

47

CLASSIFICACIÓ

P 22a jornada 4a catalana
Partits

de

Equip

Catllar-la Cava (12h)
Salou-Roda Berà (16.30h)

recuperació 1. Fontsanta

Benissanet-M Nova
Fatarella-Ginestar

1-2 2. Pardinyes
2-2

61
73

21
26

P
50
48

3. Cerdanyola

51

21

45

4. S Pere

55

27

42

5. S Andreu

40

30

33

Valls-Riera (16.30h)
Gandesa-Hospitalet (17h)
Amposta-Camarles (17h)

20a jornada

Equip

GF GC

P

Recuperats

96

17

S Andreu-F At Vilafranca
AEM-C Clar

5-2 2. Aldeana

76

17

42

3. Olimpic

65

46

31

4. Ulldecona

52

35

30

50

35

41 Ametlla-Tivenys

2-0

6. Ebre Escola

40

42

37 Bot-Camarles

0-5

7. Deltebre

47

36

35

6. F At Vilafranca

35

23

33

8. Catalònia

47

36

34

7. Porqueres

42

31

32

5. S Bàrbara

44

30

27

9. Xerta

39

46

27

8. AEM

38

38

29

6. S Jaume

53

46

24

10. Fatarella

38

49

26

9. At Prat

33

36

26

7. Gandesa

42

51

21

12. Benissanet

30

44

24

13. Batea

37

55

24

14. Ascó

43

53

22

dissabte (4-3-17)
Tivenys-M Nova (15.30h)
Masdenv.-Xerta (16.30h)

16. Tivenys

40
35

59
56

36

49

26

Amposta-Ametlla (17h)

22

Camarles-Ebre E (11.30h)

22

Deltebre-Fatarella (16h)

11. S Gabriel

37

36

23

17

56

14

18. Alcanar

20

61

11

Bot-Catalònia (16.30h)
Arnes-Alcanar (17h)

F At Vilafranca-Porqueres

15. Ametlla

22 26 41 21

16. Flix

22 26 46 19

17. Godall

22 31 58 15

18. J i Maria

22 31 61 12

28

43

22

a les 12h)

13. Tortosa Ebre

25

44

18

At Prat-AEM

14. La Roca

22

41

17

15a jornada

la Roca-Pardinyes
15. Guineueta

21

61

10

Fontsanta-S Andreu

16. C Clar

24

91

3

C Clar-S Gabriel

diumenge (5-3-17)
Ampolla-la Sénia (16h)
Alcanar-Perelló (16h)
R Bítem-J i Maria (16h)
S Bàrbara-Flix (16.30h)
S Jaume-Vilalba (16.30h)
Pinell-Catalònia (16.30h)
Olimpic-Aldeana (17h)

RESULTATS

Equip

GF GC

P 15a jornada

1. Roquetenc

41

16

32 recuperat:

2. Vinaròs

36

18

32 Ametlla-Rapitenca

3. Alcanar

38

17

31

4. Amposta

42

17

31

5. Aldeana

36

17

27

6. Rapitenca

42

20

25

7. Tortosa

54

36

22

8. J i Maria

28

39

14

9. Catalònia

21

40

12

3-0

Aldeana-Tortosa Ebre 7-0

PRÒXIMA JORNADA

8. Tortosa E

27

63

18

J i Maria-Arnes (15.30h)

9. J i Maria

37

57

16

10. Ginestar

31

59

16

11. Arnes

15

67

5

Tortosa E-Ginestar (17h)

12. R Bítem

24

74

4

R Bítem-Alcanar (18.15h)

(4-3-17)

Ametlla, descansarà
10. Ametlla

21

30

11

Amposta-Aldeana

11. Canareu

27

45

11

Rapitenca-Tortosa

12. Perelló

20

52

7

13. S Jaume

13

72

1

S Bàrbara-Olimpic (18.30h)
Diumenge (5-3-17)

PRÒXIMA JORNADA
Canareu-Catalònia

Gandesa-S Jaume (15.30h)
Aldeana-Ulldecona (16h)

S Pere-Cerdanyola

l’Ametlla-Corbera (17h)

CLASSIFICACIÓ

Dissabte (4-3-17)

Guineueta-Tortosa E (dia 5

12. Molins

Benissanet-Ginestar (16h)
17. Ametlla

PRÒXIMA JORNADA
Molins-Pontenc

Batea-Ascó (17h)
diumenge

15. Camarles

10. Pontenc

22 34 48 22

Alcanar-J i Maria

5. Ginestar

24

14. Vilalba

43

43

65

22 31 44 23

Roquetenc-Godall (16h)

Recuperats
2-2 1. Alcanar

30

40

13. Corbera

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

61

11. Bot

22 34 36 26

Veterans

4. Masdenverge

PRÒXIMA JORNADA

12. S Bàrbara

Tortosa-Batea (17h)

RESULTATS

GF GC

22 38 42 27

Femení 7 Ebre

Femení. Preferent

Quarta Catalana

11. Pinell

dissabte (4-3-17)

diumenge (5-3-17)

Vilaseca-Vilanova (17h)

16. Rubí

PRÒXIMA JORNADA

dissabte (4-3-17)

S Jaume-Roquetenc
Vinaròs-Perelló
J i Maria-Alcanar

1-2
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JOAQUIN CELMA

REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(PER ORDRE ALFABÈTIC - P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS)
UE ALDEANA

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

JUGADOR
Josep De la Torre
Ion Oslabanu
Manel Sol
Chimeno
Josep Forcadell
Sergio Ruiz
Xavi Obiol
Raul Vates
Adrià Vallsells
Marc Bort
Edu Aguilar
Puxero
Toni Domingo
Moisés Muñoz
Santi Sancho

P. G.

Nº

48
41
36
26
23
23
20
17
16
14
13
12
9
8
7

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

2
1
1
4
9
2
1
2

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

JUGADOR
Jordi Vilanova
Aleix Almestoy
Adrià Suñer
Kiko
Miguel Reverté
Agustí Fornos
Gustavo
Raul Jiménez
Adri Sales
David Bes
Enric
Alejandro Prats
Miquel Adrià
Figo
Moisés Haro

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

JUGADOR
Sergi Escoda
Javi Asin
Cristian Arasa
David Cosido
Jordi Tomàs
Xavi Gisbert
Carlos Ferreres
Leandro Rovira
Dani Benaiges
Juanjo Centelles
Pau Diez
Roger Rius
Juanjo Rovira
Marc Prades
Sergio Serret

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

JUGADOR
Xixo
Vicent Brull
Eric Barberà
Alberto Cuenca
Àlex Pedrosa
Narcís Franch
Brigi Garcia
David Flox
Marc Andreu
Marc Pardo
Dani Robles
Eric Brull
Jordi Gilabert
Raul Gonzalez
Didac Subirats

Àlex Alegre
Didac Rius
Aleix Samper
Marc Garcia
Josep Reverté
Sergi Auré
Pau Sánchez
Lluc Pepiol
Dani Fluixa
Rafael Estorach
Robert López
Eric Safont
Pau Gonzalez
Sergi Ventura
Carlos Beltri

Nº

JUGADOR

P. G.

Nº

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

Cristian Bertomeu
Josep Vilanova
Carlos Kàder
Victor Pujol
Edgar Samper
José Luis Rosales
Pau Sansaloni
Raul Teixidó
Aitor Arasa
Àlex Ionita
Gerard Estorach
José Luis Leon
Sergi Cid
Arnau Beltran
Edgar Bertomeu

71 5
50
30 10
29 1
28 8
25 2
23
23 6
21
14
9
9
5
4
1

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

JUGADOR

Nº

David Ramirez
David Gallego
Eric Garrido
Marc Perello
Òscar Ruibal
Eric Ferré
Marc Estivill
Dani Barroso
Cristian Regolf
Joaquim Bru
Damià Fernández
Jordi Sabater
Paco Casas
Joan Costes
Manolo Abril

72 16
41 11
41
33 1
29 3
20
19 1
16 4
13 10
8 2
7
7
6
5
4 5

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

JUGADOR
Joel Serret
Fernando
Lachem
Samu
Roger Vidal
Ricard
Robert Martorell
Dani Jiménez
Marc Sabaté
Manu Rodero
Abdhejalil
Abarghaze
Jordi Hostau
Guillem Aubanell
Marc Panisello

P. G.

Nº

40
35
31
31
26
23
19
19
18
15
14
11
10
10
10

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

4
9
8
6
4
1
7
1
7
1
6

Jordi Rullo
Marc Lucero
Albert March
Sergi Prats
Juan Cortes
Aleix Franch
Brayan
Florenci
Johan Rosero
Marc
Agustí Martí
Aaron Casanova
Fran Ortiga
Navarro
Francesc Franch

Nº

57
53
41
37
31
18
16
16
12
10
9
9
6
6
5

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

5
1
2
6
8
2

1

1

Nº

2
6
1
8
6

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

48
40
37
32
31
26
23
17
17
16
15
9
7
5
4

1
5
3
5

3

P. G.

Nº

JUGADOR

50 1
45
34
29 1
28 10
23 5
23 6
22 2
19
18
15 2
9 2
7
4 1
4

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

Dani Hernández
Yuri Storozhuk
Llorenç Peral
Nacho Aroca
Jaume Esteve
Cristian Barajas
Arnau De la Prada
Edu Usall
Jabob
Jordi Llorens
Gio
Joan Junca
Joan Mani
Magí Andreu
Edgar Andreu

Nº

JUGADOR

29
27
24
24
18
17
17
17
15
15
14
13
13
13
9

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

Roger Santaella
Sergi Grau
Brayan
Mario Valldeperez
Chimeno
Eric Fernández
Angel Sánchez
Jordi Llaberia
Manel Vizcarro
José Ramon Vidal
Sergi Curto
Ferran Roig
Agustí Castells
Guillem Casanova
Raimon Fosch

4
1

1
5
8
4
3
3

Gumiel, jugador del Gandesa.

P. G.

Nº

60
48
28
25
23
22
21
16
12
10
8
8
7
7
5

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

6
3
1
6

6
1

2

JUGADOR

Nº

Àlex Escarihuela
Soufiane
Raul Arroyo
Gerard Moreno
Juan Madero
Lluís Espinach
Edu Maestre
Lluís Castelló
Cristian Rodriguez
Emilio Folqué
Hicham Hasoum
Víctor Gonzalez
Redouane
Joel Gracia
Victor Bertomeu

50
40 4
31 15
25
24
22 6
21 4
18
17
16 1
13 1
13 5
8
8
6 2

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

JUGADOR
Xavi Marqués
Sergi José Moya
Pachu
Oriol Vallespí
Albert Vilarroya
Raül Istoc
Josué Andreu
Sam Garcia
Pau Ripoll
Àlex Borrull
Àlex Forés
Gabi Fernández
Jack Cid
Ignasi Nuez
Ivan Páez

P. G.

Nº

3
9
2

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

43
41
39
31
24
22
20
20
17
14
10
9
9
8
8

1
1
4
3
2
2
1

CF ULLDECONA

Nº

JUGADOR

P. G.

Nº

JUGADOR

P. G.

Nº

JUGADOR

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

Marc Baiges
Jordi Roda
Admed
Toni Calafat
Ivan Arasa
Ximo
Sebas
Ivan Vallés
Sergi Otero
Xavier Arasa
Nico
Kazu
Albert Gordo
Jordi Ventura
José Mari Monfort

64 11
45 4
42
20 5
17
17
17
16 2
14 3
13
12 5
9 1
8 3
8
8

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

Albert Virgili
Manolo Puig
Cristian Ventura
Ivan Cristino
Raul Garcia
Dani Bel
‘Mochi’
Ike Romera
Maikel Emperador
Sergi Galera
Xavi Anell
Eudald Brull
Albert Arnau
Giralte
Victor Calsina

49 21
47 3
32 3
27 2
27
26
21 5
15
14 3
14
13 2
12
12 4
8
6

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

Moha Hadri
Toni Ondozabal
Davide Bisegilie
Fran Reolid
Pere Esteller
Jordi Adell
Pau Castro
Roberto Marquez
Albert Castell
Amado Clotet
David Blanco
José Mari Monfort
Yassine
Ivan Abat
Marc Tena

JUGADOR
Sergi Bel
Abdul
Pau Galiana
Jota
Moha
Emili Descarrega
Claudiu Iaunau
Victor Bartolomé
Dani Porcar
Albert Monforte
Edgar Bartolomé
Jordi Fabregat
Robert Beltran
Pau Muñoz
Àlex Accensi

Artur Godia
Sergi Masqué
Héctor Rodriguez
Jordi Martí
Dani
David Silva ‘Peke’
Victor Bertomeu
Enrique Socias
Jonatan Toledo
Andreu Guiu
Sergi López
Juan Osado
Ricard De Antonio
Patricio Alvarez
Jean Marco

Nº

1
2
1
7

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

67
51
45
31
30
28
26
23
20
19
18
12
12
9
6

3
9
3
6
1

JUGADOR
Jaume Gumiel
Enric Ubalde
Javier Dilla
David Rojas
Josep Doménech
Pere Martínez
Frede
Cristian Vallés
Joan Batiste
Alexis Pedraza
Genís Navarro
Joan Vives
Robert Cubells
Mario Hernandez
Robert Costa

Nº

57
37
27
21
20
20
19
19
18
16
15
10
6
6
5

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

4
4
8
4
1

7
1

JUGADOR
Gerard Estrella
David Callarisa
Pol Rodriguez
Joan Zaragoza
Isaac Rodriguez
Marc Lleixà
Xavi Pomada
Kevin Moreno
Eric Alarcon
Òscar Querol
Joan Labèrnia
Ferran Adell
Ivan Capitan
Aleix Martin
Gerard Gavaldà

P. G.

Nº

50 4
49
41 15
31
27
26 3
24 2
21 2
21
19
11 3
5
4 1
1 3
1

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

Nº

60 1
42
39 2
33 10
24 1
20 11
16
13
11 2
10 2
10 3
9 1
7 2
5 2
4 3

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

JUGADOR
Marc Alegre
Ivan Arasa
Àlex Estorach
Fran Julve
Maikel Fernandez
Jordi Valls
Òscar Camarero
Ramon Castells
Martí Farreny
Àlex Chavarria
Jonatan Ruiz
Gerard Reyes
Xavi Bautista
Cristian Fosch
David Vilanova

Xavi Fages
Igors
Xavi Callau
Micael Dieguez
Robert Brooksbank
Sergi Callau
Jordi Boyer
Florin
Ivan Romeu
Tino
Ruben Bonachi
Sergi Brull
Jordi Llaó
Froi
Piñeiro

JUGADOR
Manu Fernández
Xescu
Ramon Ibañez
Royo
Richi
Javi Rivas
Fidel Guardiola
Eric Segarra
Miquel Cana
Juan Canalda
Alin Stan
Oriol Vidal
Robert Margalef
Guillem Cana
Josep Vives

Nº

73 9
69 24
37 3
29 13
27 1
22 3
12 1
10
9 1
9
5 2
5 1
5 5
5
4

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

JUGADOR
Sergi Vila
Jaume Guerola
Pau Muñoz
Quim Vila
Jaume Soriano
Aleix Marti
Maiol Caballero
Fèlix
Albert Troyano
Johan Pérez
Jordi José Moya
Òscar Nogales
Dani Calvo
Àlex Cabré
David Ferré

P. G.

Nº

JUGADOR

P. G.

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

Abdullahi
Sisco
John
Mustapha
Ros
Xavi Suarez
Yassin
Ruben Barceló
Marto
Jaafr Igalf
Japan
Miguel Anguel Roch
Joan Aubanell
Zouhir Quachene
Xavi Royo

43 3
41 14
41 5
40
26 2
23 1
19
18 1
14
12 4
11
11 1
10
9 2
5

8

1
4
2
9

1
1

3
2
1

1
1
4
3
4

P. G.
79
38 16
34 4
21
17 2
16 1
14 4
13
13
10 1
8
8
8
6 1
6

Nº

JUGADOR

8
2

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

José Ramon Mars
Abraham Casanova
Murri
Agustí Valldeperez
Manel Tomàs
Andreu Cervera
Carlos Curto
Àlex Casanova
Marc Garriga
Roger Pardo
Joan Queral
Ivan Benito
Saul Nelson
Adrià Abredo
Juan Navarro

50
35
33
31
30
26
19
18
17
15
15
10
8
7
7

P. G.
59 4
46
46 10
43 1
39 12
29 8
18
16 1
9 5
8
7 1
5
3
2
2 1

UE SANT JAUME

P. G.

1
4
5
1
2
4
3
5
1

CF VILALABA

61
32
24
24
23
22
22
22
21
19
15
10
5
5
5

P. G.
48
34
34
22
21
20
17
16
16
14
13
13
12
11
10

OLÍMPIC
P. G.

CD ROQUETENC
P. G.

JUGADOR

FC GODALL

CF LA SÉNIA
P. G.

UE R BITEM

UE RAPITENCA
P. G.

JUGADOR

SCER L’AMETLLA
P. G.

CF GANDESA

CD LA CAVA

CD TORTOSA

CF S. BÀRBARA

Pau Valmaña
Isaac Casanova
David Medina
Ivan González
Joaquin Cardona
Jonatan Llorach
Jonatan Tomàs
Aleix Llobet
Àlex Iniesta
Felipe Guachapa
Eudald Recasens
Guillem
Jan
Omar Oliveras
Cristófer

P. G.

CF PINELL
P. G.

JUGADOR

P. G.

JE FLIX

UD J I MARIA B
JUGADOR

FC ASCÓ

CF AMPOSTA
P. G.

CF CORBERA

P. G.

CE PERELLÓ
Nº

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

72 3
46 1
39 2
37
23 10
19 8
18 1
15
13 8
10 1
9 1
8 1
7
4
4

CF J CATALÒNIA
Nº

Nº

52 15
33 3
33
32 16
31 4
26
22
18 1
17 2
17 1
17 2
14
7
6 1
3

JUGADOR

CF CAMARLES

CF BATEA
Nº

CF AMPOLLA
P. G.

Virgili, el més regular del Tortosa.

Xixo, del Perelló.

P. G.
73
55
55
30
26
18
13
10
10
10
8
5
5
4
3

7
2
3
6
5
5

1

1
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EL MUR DE LA CALA

82

«L’èxit depèn de l’esforç»

XX
By: Joaquin Celma

AVUI: SAM, JUGADOR UE RAPITENCA
Pregunta: El teu lema?.
Resposta: M’agrada una
frase que diu “L’èxit depèn
de l’esforç”.
P: Has plorat en un partit
de futbol?.
R: Sí, moltes vegades. Però
el que més fou quan era
infantil amb el Reus, a la
semifinal del MIC contra
l’Espanyol, a falta de 10’
guanyàvem 2-1 i en 5’ es
van posar 2-3 i no vam
passar a la final, no hi
havia manera de consolarme.
P: Tres plaers?.
R: Menjar xocolata, una
bona dutxa d’aigua calenta i guanyar, A més, tinc
un vici: el dolç, cada dia
necessito menjar-ne.
P: Compta’m una anècdota de la teua trajectòria
esportiva?.
R: Justament aquest any,
contra el Jesús i Maria, a la
primera volta, en un còrner, un jugador del nostre
equip es va fer mal. Jo no
em vaig adonar i quan la
pilota ja estava per l’aire
vaig sentir com els de l’altre equip em deien que
parés. En aquell instant no
vaig tenir temps de pensar
molt i vaig rematar de cap
fent gol. Jugadors del J. i
Maria es van enfadar però
crec que vaig fer el que
havia de fer. Estava dintre
de l’àrea petita. Crec que
qualsevol jugador haguès
fet el mateix, entenent el
malestar que suposa però
aclarint que no vaig poder
reaccionar.
P: Moment màgic del dia?.
R: Els dinars que em prepara la meva àvia, és molt
bona cuinera i és nota que
ho prepara en molt d’amor.
P: Algú de la teua família
ha jugat a futbol?.
R: Si, el meu padrí
Antonio, que va ser lateral
de la Cala fins els 32 anys.
Pel que he sentit era un
portent fisic.
P: Com vas començar a
jugar a futbol i perquè?.
R: Vaig començar a jugar
des de molt petit, en 4
anys el meu pare ja em va
comprar una pilota i recor-

do que la meva besàvia
em feia de portera i jo li
xutava.
P: Trajectòria.
R: Vaig començar al prebenjamí de la Cala i vaig
estar fins a aleví de 1r any.
L’any següent vaig marxar
a l’Amposta juntament
amb 3 amics més perquè a
la Cala no teníem equip. A
l’Amposta vaig estar 2
anys i quan era infantil de
2n vaig marxar al Reus.
Allí vaig jugar-hi 6 anys
fins al juvenil de 3r any.
Van ser els millors anys de
la meva vida futbolisticament parlant.
Llavors, ja en amateur,
vaig tornar al poble i vaig
estar 3 anys amb Juanjo
Balfegó, un entrenador
mític del nostre poble i que
li estic molt agraït per tots
els bons consells que em
va donar. D’aquest equip
de l’Ametlla encara a dia
d’avui quedem un parell
de vegades a l’any i fem
“rantxos”; equip, entrenador i algún directiu d’aquells anys.
Després vaig fitxar amb
l’Ampolla i vaig estar 2
anys amb Cotaina, una
gran persona i sobretot un
entrenador amb unes
ganes d’entrenar increïbles.
I actualment porto 3 anys
jugant a la Rapitenca on
estic com a casa.
P: Els teus millors entrenadors?.
R: Per sort crec que sempre he tingut molt bons
entrenadors i sempre quan
s’ha acabat una temporada m’he quedat amb el
millor d’aquests. No és que
vulgui quedar bé en tots
però és la veritat estic molt
satisfet en els entrenadors
que he tingut i tinc. Si
hagués de destacar un de
sol em quedaría amb
l’Albert Puig quan el vaig
tenir a l’infantil del Reus.
Recordo que tenia una
facilitat per a motivar als
jugadors que crec que per
un entrenador és de les
tasques més dificils que hi
ha.
P: Els entens?.

R: Entenc als entrenadors i
el temps que hi dediquen
per portar un equip.
També entenc les decisions
que prenen ja que si ells
pensen que han de jugar
uns jugadors en concret és
per que ells creuen que
són els que estan millor
per fer-ho. Casi sempre
quan les coses no van bé,
són els primers en sortir.
P: Què és el que no t'agrada dels entrenadors?.
R: El que no m’agrada dels
entrenadors és que repeteixin els entrenaments, no
m’agrada arribar a entrenar i abans de sortir al
camp ja sé el que faré avui.
Tampoc m’agraden els
exercicis sense pilota, ja
que per exemple els exercicis físics, tots poden anar
acompanyats d’una pilota.
A més Nando Crespo quan
em va entrenar m’ho va
demostrar que tot pot
anar acompanyat d’una
pilota.
P: El consell d’un entrenador que mai oblidaràs?
R: El millor consell va ser
de Juanjo Balfegó que va
arribar un punt que no
estava al meu millor
moment físic, recordo que
em va ajudar molt i em va

Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre.
Dilluns a les 17.30, 21 i a les 23 hores. Dimarts a les 13 h.
Dimecres (Minut 91 o Hora del Pàdel) a les 20 h i dijous a les 13h.

donar la confiança que de
vegades un jugador necessita, li estic molt agraït.
P: Quin és el millor record
que tens d’un entrenador?
R: El millor record que tinc
d’un entrenador són les
xerrades de futbol que ens
feia Eloi Martinez quan em
va entrenar al cadet i juvenil del Reus. De vegades
estava una hora parlant
abans de sortir a escalfar
però eren molt productives.
P: Millor jugador de les
Terres de l’Ebre amb el que
has jugat?
R: Xavi Marqués és un
jugador que té unes qualitats d’un jugador de dos o
tres categories superiors a
la que està jugant. Té una
visió de joc i un ultim pase
excel·lents.
P: Un company ‘caxondo’?
R: Àlex Forès, ha arribat
un punt que ja no sé si se’n
riu de mi o em parla en
serio.
P: Si un nen se t’acosta i et
demana un consell, què li
diries?.
R: Li diria que per ser un
bon futbolista, a part de
que ha de tenir unes qualitats innates, tot passa per

By: Joaquin Celma

tenir molta força de voluntat per assolir uns objectius
marcats, treball i humiltat,
mai pensar que ets bo
quan segurament hi han
milers de nois que són
millors que tu. I que s’ha
de sacrificar; per jugar al
futbol; has de deixar moltes coses de banda i de
vegades és difícil per això
hi ha molts jugadors que
tot i tenir unes bones qualitats no arriben perquè els
hi ha faltat capacitat de
treball i sacrifici.
P: Si haguessis de definir
què és futbol, què diries?.
R: Per mi és la millor teràpia per a tots els mals, de
vegades puc anar preocupat a un entrenament per
qualsevol cosa, ja sigui
laboral, acadèmica... que
quan surto de l’entrenament ho veig diferent, és a
dir, no em soluciona el
problema però m’ajuda
per alliberar-me de la tensió i la pressió de la vida
quotidiana.
P: Jugador favorit?
R: Mascherano per la seva
humiltat i la seva manera
de jugar, cada entrada que
fa pareix que sigui la última i la més important de la
seva vida en aquell
moment.
P: A quin jugador t’hi
assembles?.
R: Salvant moltíssim les
distàncies, diria que a
Godín, o almenys m’agrada molt veure els partits de
l’Atlétic i fixar-me en com
juguen els seus centrals.
P: Què és el que més t’ha
aportat el futbol?
R: Sobretot les amistats
que he anat fent al llarg
d’aquests anys. He tingut
molta sort perquè sempre
he estat en grans vestidors
sobretot a l’Ametlla i
també a l’Ampolla on
érem 18 jugadors que gairebé ni ens coneixiem i
vam acabar sent una gran
família, cada entrenament
era un espectacle.
P: Regla que canviaries?
R: Agafaria la gestió dels
minuts del bàsquet quan
algú es fa mal o surt la
pilota fora pararia el temps

així segur que no hi haurien tants de tramposos.
Perquè amb el que afegeix
l’àrbitre sempre hi ha algú
que no està content.
P: Per què el futbol a l’Ebre
el vivim tant?
R: Perquè crec què ens
sentim orgullosos d’on
vivim i és una manera de
reflectir el nostre patriotisme de poble anant a animar a l’equip el diumenge.
De totes formes, cada cop
això s’està perdent més.
P: Ritual abans d’un partit?
R: Abans de saltar al
terreny de joc l’únic que
faig és pendre’m un Red
Bull, perquè m’ajuda a
estar més concentrat
durant el partit.
P: El partit que mai oblidaràs?
R: El que he jugat amb
més pressió va ser la meva
primera temporada amb
l’Ampolla on l’última jornada havíem de guanyar
al Jesús Catalònia al seu
camp per evitar el descens
compensat, vam guanyar
0-1 amb gol de Brigi de
falta.
P: Partit més calent?
R: El més calent va ser
jugant amb l’Ametlla al
camp del Villalba i també
amb l’Ametlla jugant a
casa contra el Pinell, els
dos van acabar en una
forta tangana al final.
P: A la Cala ets conegut
per Samet, perquè ereu
dos Sams i tu el més jove,
no el més petit d’estatura...tornaràs a jugar a la
Cala?
R: Ara estic molt bé a la
Ràpita però quan arribe el
moment, segur que tornaré a l’equip del meu poble.

PROPER:

SORIANO

També pots seguir a Canal TE els reportatges
dels partits del cap de setmana,
el diumenge a les 23 i el dilluns a les 14 hores
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MÉS EBRE RECOMANA

Rajada a la mantega negra

LA rAJADA o ESCrITA
La rajada és un peix blanc de la família dels rayidos. Aquest
peix habita en mars freds i temperats, concretament en
l'Atlàntic oriental i en el Mediterrani. Es tracta d'un peix cartilaginoso ja que manca d'esquelet ossi. El seu cos presenta una
forma aplanada molt identificativa i disposa d'unes aletes amb
forma triangular que estan unides al seu cap. És de color gris
i té multitud de taques al llarg del seu cos. La seva grandària
mitja oscil·la entre els 80 i 90 centímetres i pot arribar a pesar
fins a 17 quilos. És un1 peix baix en greixos (menys de 1 gram
per cada 100 grams de peix). El seu contingut proteic és moderat, si bé les seves proteïnes són d'alt valor biològic perquè
contenen tots els aminoàcids essencials.

INGREDIENTS:
• 1 ala de rajada per a cada persona
• Mantega
• 1/2 Gotet de vinagre
• Tàperes
• Oli d’oliva extraverge
PREPARACIÓ:
A la recepta original francesa, es cou primer la rajada en un caldo curt de peix (amb l’aigua freda, es posa el caldo i el peix i quan

arrenca el bull es para el foc i es deixa reposar 5 minuts). Però
també podem fer l'adaptació a la cuina catalana, fregint la rajada
salada i enfarinada, en oli aromatitzat amb all. Un cop la rajada
és cuita, es fa la salsa. Per fer-la s’agafa mantega, tàperes i vinagre i es fa una reducció de tot plegat i es treu del foc. Per servirho, s’emplata la rajada i es rega amb la salsa de tàperes. En
francès en diuen “beurre noir» perquè el vinagre fa ennegrir la
mantega. És un plat boníssim que sorprèn molt als convidats o a
la família, pel seu gust diferent de la resta de plats de peix.
Bon profit!
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

20/3 al 19/4
Parla amb la teva parella, escolta la seva opinió,
mostra’t conciliador i reconeix la importància
que té en la teva vida. Les tensions laborals et
poden provocar insomni.

DIVENDRES 3 DE MARÇ DE 2017
SECCIÓ PATROCINADA PER:

Balança
22/9 al 22/10
És probable que al costat de la teva parella
assoleixis definir millor els teus objectius. Avui
la teva activitat serà constant, fet pel qual és
possible que al final del dia et trobis cansat.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

En l’amor t’alliberaràs de velles restriccions.
Buscaràs el que desitges amb coratge i cor.
Evita les tensions i procura anar amb compte
amb les discussions.

És probable que hagis de fer un esforç per
acceptar certs plantejaments de la teva parella
que a priori no et convencen. El teu propi cansament físic prové de la teva falta d’exercici.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Els teus recursos personals i el teu magnetisme
faran que entris en contacte amb molt diverses
persones. És important que no cremis gratuïtament les teves energies.

En assumptes d’amor confia en el teu poder
deseducció. La vida et pot sorprendre.
Respecte a la teva salut, vés amb compte, l’excés d’activitat excita el teu sistema nerviós.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

En relació amb l’amor, avui prendràs una decisió important i positiva per a la teva vida sentimental. Tindràs la necessitat de trobar una
mica de calma.

www.mesebre.cat

PASSATEMPS

MéS EbRE RECOMANA

En assumptes d’amor la teva activitat serà
molt forta però hauràs d’anar amb compte
de no interpretar les coses només des d’un
punt de vista.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Mart i Urà transitant per la teva casa vuit indiquen que es reactiva tot el que fa referència
a la teva sexualitat. Estaràs obert a tot tipus
de relacions.

La teva vida sentimental és una mica agitada
però avui pots viure moments molt enriquidors.
Per millorar la teva salut i sentir-te bé necessites mantenir un bon contacte amb la gent.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

En relació amb la teva vida de parella, en aquest
moment, la teva actitud és capaç de destruir
qualsevol barrera que pugui existir. Deixa d’obsessionar-te tant amb el treball.

Les trobades inesperades amb el sexe oposat
que es produeixen en aquest moment poden ser
importants per al teu futur. Noves situacions que
amenacaran la teva harmonia.

T E LÈ F O N S D’IN T E RÈ S : E mer gè nci es · M o s s os d’ E s quadr a · Bomber s · U r gènci es (Ambul ànc i es )
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COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
LLOGUER LA SÉNIA: possibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL
totalment
equipat de 183m3. a. condicionat, parquet i bany. C/
General
Prim
Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA.
13,75 m2, apto para joyería/peluquería, etc...
Aire acondicionado y muebles (económico)
973266178 - 680341620
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

OPORTUNITAT
A TORTOSA!!
Es ven local de
120m2, céntric, equipat per a bar-restaurant, Possibilitat de
lloguer o traspàs

ES TRASPASSA
bAR
RESTAURANT
La Plaça de
Lligallo del Gànguil
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C/ ST. MADRONA , 7
PARA CONSTRUIR 7
VIVIENDAS
10 PARKINGS
1 LOCAL COMERCIAL
DE 123 m2
P.V. : 65.000 €con
posibilidad de permuta

TEL. 607.20.80.20
fgh@latecla.net
SERVEISÑ
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

OCUPACIÓ Ñ

Tens oblidada alguna
cosa d´Escalextric?

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Compro Scalextric, No
importa estat ni antiguitat.
Cotxes, recanvis, pistes circuits sencers. Passo a recollir. Pago en efectiu.
Contesto whattsapp i Email.
Mario. tlf: 699640547
mariojaimerivas@gmail.com

SE PRECISA PELUQUERA con experiencia zona Roquetes
645 888 266

VARIS Ñ
Se vende moto Montesa
brio 91 Matricula: T-16940
Fecha: 18-2-1959 (en muy
buen estado). 1700€ Tel.
659991372
COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no
tinguen
papers.
Pagament
al
comptat.Tlf.680 968 290

HAbITACIÓN
POR HORAS
Tlf. 609 76 12 06

RELAXÑ
Vols anunciar-te?

Vols
anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

608 259 453
Se vende piso en
Amposta
2 habitaciones, cuarto
baño, cocina comedor
y trastero.Totalmente
reformado.
Detrás
estación autobuses.
645 888 266
Busco casa tranquila
para 2 personas con
discapacidad (una en
silla de ruedas). Alquiler
asequible.
Zona:
Montsià, Baix Ebre. Tel.
695382531

diarimés
ebre

SOLAR EN VENTA
CON PROYECTO

659 728 249
LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639594527

classificats

www.mesebre.cat

PUBLICITAT
877
180
170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO
MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Dra. Patricia Cruz Santeliz
MÉDICO PSICOTERAPEUTA
SALUD MENTAL
SINCRONIZACIÓN DE HEMISFERIOS CEREBRALES (SHEC)
BIOREPROGRAMACIÓN
TEL. 617 385 196
TORTOSA

diarimés
ebre

A L’ÚLTIMA
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A GANDESA

Millorar la integració entre el port i la Cala
per potenciar noves activitats a la façana marítima
Ports de la Generalitat ha redactat un
projecte per promoure nous espais per als
ciutadans a la façana marítima de la Cala
i impulsar el port com a motor econòmic
amb noves activitats relaciones amb la
nàutica, el turisme i els serveis. L’objectiu
és projectar el port de la Cala com una
instal·lació competitiva i capdavantera,
que generi activitats, creï ocupació i dinamitzi el municipi i el territori. El projecte
consta de dues actuacions a executar en
dues fases i un pressupost total entre les
dues actuacions d’1,1 milions d’euros,
inclosos en el Pla d’inversions 2014-2017
de l’Administració portuària.
La primera actuació, que es preveu iniciar
el mes de març, ha d’ordenar el tram del
front portuari situat al davant de l’antiga
llotja. Aquest projecte, actualment en
licitació, compta amb un pressupost de

400.000 euros i preveu entrar en funcionament aquest estiu.
L’actuació preveu ordenar i urbanitzar
la zona de ribera i optimitzar l’espai
d’aigua. La urbanització permetrà
ampliar el passeig marítim i potenciar
la zona de ribera amb noves activitats
relacionades amb el sector nàutic com
lloguer d’embarcacions d’esbarjo,
motos nàutiques, vela llatina, entre
d’altres.
Al moll de ribera, es col·locaran dos
pantalans flotants, un per acollir les
noves activitats nàutiques i, l’altre per
ubicar embarcacions d’arts menors,
amb l’objectiu d’optimitzar la dàrsena
pesquera. Després, l’espai de ribera es
pavimentarà, se senyalitzarà i es dotarà
de mobiliari urbà.

Construcció nou passeig marítim i dos pantalans flotants per als sectors pesquer i nàutic.

Ports de la Generalitat busca el consens i negocia de nou
el projecte de l’edifici amb l’Ajuntament
El segon projecte preveu
la creació d’un edifici de
serveis integrat a l’entorn
de la Cala que complementi el projecte fet a la
primera fase. Aquest projecte elaborat per Ports de
la Generalitat haurà de
garantir la funcionalitat
de la instal·lació i donar
compliment als criteris de
rendibilitat econòmica i
social, té un pressupost
de
700.000
euros.
L’execució es faria l’any
2018.
L’edifici projectat ha de
donar cabuda a quatre
locals que es podran destinar a usos turístics, nàutics, restauració i comercialització, per donar servei a les noves activitats
generades a la zona de
ribera. Els usos previstos i
els paràmetres urbanístics
d’aquest futur edifici de
serveis són els previstos
en el Pla especial del port.
Aquest projecte preveu la
creació de nous espais per
a ús dels ciutadans: dos
nous miradors al port i al
mar per i una plaça pública com a eix integrador
entre l’antiga llotja i el

municipi. Es milloraria
l’accessibilitat i la connexió entre el port i el municipi de la Cala amb escales més adequades i rampes per a persones amb
mobilitat reduïda.
Aquest document s’ha
estat negociant des del
juliol de 2015 entre Ports
de la Generalitat i
l’Ajuntament de la Cala.
Ara i després que el consistori s’oposés al projecte, l’Administració portuària busca de nou el
consens d’aquest projecte
amb l’Ajuntament
de
l'Ametlla de Mar i impulsa
noves negociacions.

Tres miradors a nivell dels carrers del Sol, Miranda i Punta Bugarró.

